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MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ihlâl ettikleri ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bankacılık
sistemini ya da” ibaresi eklenmiş ve “kanunî kovuşturma talep edilen” ibaresi “Cumhuriyet
Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar” ibaresi “bankaları” şeklinde,
“benzer” ibaresi “Kurulca belirlenecek diğer” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 5411 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci, beşinci, altıncı ve yedinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri
itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve
çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız
sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar,
bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur.”
“Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine, Türkiye Varlık Fonuna veya merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların her biri, doğrudan veya dolaylı
olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturur.
Kamu iktisadi teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin veya Türkiye Varlık Fonunun elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri, sermaye, yönetim ve denetimlerine hâkim
oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte ayrı bir risk grubu oluşturur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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MADDE 4 – 5411 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla” ibaresi “, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 5411 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kalkınma ve yatırım bankalarının Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
kredi müşterileri, ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar bu Kanun uygulamasında mevduat sayılmaz.”
MADDE 6 – 5411 sayılı Kanuna 66 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Bankalarca hazırlanacak önlem planı
MADDE 66/A – Kurulca sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, Kanun ve Kanuna
istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya
sair suretle mali bünyelerinde bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin görülmesi veya
görülme ihtimalinin ortaya çıkması hâlinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde önlem planı hazırlamak ve Kuruma
göndermekle yükümlüdür.
Bu bankalar, konsolide veya konsolide olmayan bazda yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya
gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkması durumlarında, önlem planında yer alan konsolide veya
konsolide olmayan bazda uygulanacak tedbirleri almak ve ivedilikle Kuruma bilgi vermekle
yükümlüdür.
Kurumca konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda mali
bünyede bozulma meydana getirecek hâllerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin
tespit edilmesi hâlinde Kurum, bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”
MADDE 7 – 5411 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“h) 66/A maddesi kapsamında önlem planında öngörülen tedbirleri derhal almaması,
alınan tedbirlere rağmen sorunların giderilememesi veya tedbirlerin alınması durumunda dahi
sonuç alınamayacağının belirlenmesi,”
MADDE 8 – 5411 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “(a), (b), (c) ve (d)” ibaresi “(a), (b), (c), (d) ve (h)” şeklinde ve fıkrada yer alan “plân”
ibaresi “program” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – 5411 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “(a), (b), (c) ve (d)” ibaresi “(a), (b), (c), (d) ve (h)” şeklinde, (b) bendinde yer alan
“, (g) bendi ile ilgili olarak” ibaresi “veya” şeklinde, “plân” ibaresi “program” şeklinde ve “plânın” ibaresi “programın” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı hâline gelir. Diğer kanunların emredici hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, bu maddede belirtilen sır saklama
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yükümlülüğünden istisna tutulan hâller haricinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa dahi, müşteriden gelen bir
talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve
bunlara aktarılamaz. Kurul ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme neticesinde,
müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü kişilerle
paylaşılmasını ya da bunlara aktarılmasını yasaklamaya, ayrıca bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda karar almaya yetkilidir. Bu maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna
tutulan hâllerde yapılacak paylaşımlar da dâhil olmak üzere, müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak
bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilir.”
“Sır niteliğindeki bilgilerin, üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılacak paylaşım
ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirlemeye veya bunlara ilişkin sınırlamalar getirmeye Kurul yetkilidir.”
MADDE 11 – 5411 sayılı Kanuna 76 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler
MADDE 76/A – Bu Kanun kapsamındaki bankalar tarafından; 4 üncü maddede sayılan
işlemler yoluyla finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu
sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı
şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların
yapılması, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilir. Bu madde
kapsamına giren işlem ve uygulamalar Kurul tarafından belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 12 – 5411 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler
MADDE 77 – Kalkınma ve yatırım bankaları, bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci
fıkrası, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 106 ilâ 129 uncu maddeleri, 130 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi, 131 ilâ 142 nci maddeleri hariç olmak üzere diğer hükümlerine tâbidir.
Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dikkate
alarak, kalkınma ve yatırım bankalarından biri, bir grubu ya da tamamı için, belirlenen asgarî
veya azamî standart oranlar ve sınırlardan farklı bir oran veya sınır tesis etmeye, hesaplama ve
bildirim dönemlerini farklılaştırmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit
etmeye yetkilidir.
Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.
Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman sağlamak
amacıyla katıldıkları ortaklıklar 49 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.
Katılım bankalarının, faizsiz yöntemlerle finansman sağlamaları yoluyla edindikleri
ortaklık paylarının toplam tutarı katılım bankaları tarafından kabul edilen katılım fonlarının
yüzde ellisini aşamaz ve 56 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırların hesabında dikkate alınmaz. Katılım bankalarınca faizsiz yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler 57 nci madde
kapsamında değerlendirilmez.”
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MADDE 13 – 5411 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanı” ibaresi “Merkez Bankası” şeklinde, “bu maddede belirtilen
işlemlerde sağlanacak” ibaresi “her türlü işlemlerinden elde edecekleri ücret, masraf, komisyon
ve” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – 5411 sayılı Kanunun 146 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 146 – Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara, bu Kanunun;
a) 13 ve 14 üncü maddelerine aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması hâlinde, yüz
bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar,
b) 18 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları hükümlerine aykırılık hâlinde, yüz
bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar,
c) 25 inci maddesine aykırı şekilde atama yapılması veya 26 ncı maddesinde belirtilen
kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması hâlinde, yüz bin Türk lirasından beş yüz bin Türk
lirasına kadar,
d) 28 inci maddesi hükümlerine aykırılık hâlinde, elli bin Türk lirasından yüz bin Türk
lirasına kadar,
e) 33 veya 34 üncü maddelerine ya da 37 nci maddesinin birinci fıkrasına, 38, 39 veya
42 nci maddelerine aykırı davranılması hâlinde, elli bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına
kadar,
f) 43 üncü maddesinde öngörülen bildirimlerin yapılmaması hâlinde, elli bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar,
g) 50 nci maddesindeki kredi yasaklarına uyulmaması hâlinde, elli bin Türk lirasından
az olmamak üzere verilen kredinin yüzde beşi tutarına kadar,
h) 52 nci maddesine aykırı davranılması hâlinde, elli bin Türk lirasından yüz bin Türk
lirasına kadar,
i) 53 üncü maddesine göre ayrılması gereken karşılıkların tesis edilmemesi hâlinde, beş
yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere, ayrılması gereken karşılık tutarının yüzde beşine
kadar,
j) 54 üncü maddesindeki kredi sınırlarına uyulmaması hâlinde, beş yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde beşine kadar,
k) 56 ncı maddesine aykırı şekilde ortaklık payı edinilmesi hâlinde, beş yüz bin Türk
lirasından az olmamak üzere, aykırılık teşkil eden tutarın yüzde beşine kadar,
l) 57 nci maddesindeki yasaklama ve sınırlamalara aykırılık hâlinde, beş yüz bin Türk
lirasından az olmamak üzere, yasaklama ve sınırlama konusu değerin yüzde beşine kadar,
m) 58 inci maddesi hükmüne aykırılık hâlinde, beş yüz bin Türk lirasından az olmamak
üzere aykırılık tutarı kadar, 59 uncu maddesindeki sınırlamaya uyulmaması hâlinde, beş yüz
bin Türk lirasından az olmamak üzere aykırılık tutarı kadar,
n) 60 ıncı maddesinin beşinci ve yedinci fıkralarına uyulmaması hâlinde, beş yüz bin
Türk lirasından bir milyon Türk lirasına kadar,
o) 61 inci maddesi ile 76 ncı maddesine aykırılık hâlinde, beş yüz bin Türk lirasından
bir milyon Türk lirasına kadar,
p) 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında Kurum tarafından bu Kanun kapsamındaki kuruluşlardan talep edilen bilgilerin gönderilmemesi hâlinde, elli bin Türk lirasından beş yüz bin
Türk lirasına, geç gönderilmesi hâlinde elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına, eksik
bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi veya kontrol hatalarının süreklilik arz etmesi
hâlinde, elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar,
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r) 144 üncü maddesi uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uyulmaması
hâlinde, beş yüz bin Türk lirası, ayrıca Merkez Bankası tarafından miktar ya da oranların tespit
edildiği durumlarda, söz konusu miktar ve oranlara aykırılık oluşturan tutarın on katına kadar,
s) 76/A maddesi kapsamındaki finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler
olarak kabul edilen işlem ve uygulamaları gerçekleştirenlere, menfaat sağlanması hâlinde, sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer
alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde beşine kadar,
idarî para cezası uygulanır.
Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya
idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını
dikkate alarak bu maddede yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.
Kurul bu madde uyarınca verilecek cezaları bu Kanunun 68, 69 ve 70 inci maddeleri
uygulanan bankalar için yüzde ellisine, 71 inci maddesi uygulanan bankalar için ise yüzde
yüzüne kadar indirmeye yetkilidir.”
MADDE 15 – 5411 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “beşbin Yeni” ibaresi “yüz bin” şeklinde, “onbeşbin Yeni” ibaresi “iki yüz bin” şeklinde, (b) bendinde yer alan “beşbin Yeni” ibaresi “yüz bin” şeklinde, “yirmibin Yeni” ibaresi
“iki yüz bin” şeklinde, (c) bendinde yer alan “beşbin Yeni” ibaresi “elli bin” şeklinde, “yirmibin
Yeni” ibaresi “iki yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 5411 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “onbin Yeni” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde, “binde beşine” ibaresi “yüzde beşine”
şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “alınan kararlara” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve verilen talimatlara” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “beşbin Yeni” ibaresi “elli bin”
şeklinde, “onbin Yeni” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari
para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fıkrada yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.”
MADDE 17 – 5411 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan mahkemece iş
yerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır, bu aykırılıkların
internet aracılığıyla işlendiğinin tespit edilmesi durumunda içerik ve yer sağlayıcıları yurt
içinde ise internet sitelerine erişim engellenir. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar
devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.”
“Birinci ve ikinci fıkralardaki aykırılıkların içerik ve yer sağlayıcıları yurt dışında bulunan internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda bu internet sitelerine erişim,
Kurumun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellenir.”
MADDE 18 – 5411 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 33 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun değiştirilen hükümlerine göre çıkarılacak düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kaldırılan hükümlere
dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
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Bankalar, bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen hükümlerinin yürürlük tarihleri itibarıyla oluşabilecek aşımları Kurulca belirlenecek süreler içerisinde giderir.”
MADDE 20 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit ve
ilan etmeye yetkilidir.”
MADDE 21 – 5464 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara,
bu Kanunun;
a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırılık halinde yirmi beş bin
Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde yirmi beş bin Türk lirasından
elli bin Türk lirasına kadar, ikinci fıkrasına aykırılık halinde yirmi beş bin Türk lirasından az
olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar,
c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde yirmi beş
bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırılık halinde elli bin Türk lirasından iki yüz elli
bin Türk lirasına kadar,
e) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık halinde yirmi beş bin Türk lirasından
elli bin Türk lirasına kadar,
f) 24 ve 25 inci maddelerine aykırılık halinde yirmi beş bin Türk lirasından elli bin
Türk lirasına kadar,
g) 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde elli bin Türk lirasından iki yüz
elli bin Türk lirasına kadar,
h) İlgili maddelerine göre, Kurul tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara,
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde yirmi
beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde biri
oranına kadar,
idari para cezası uygulanır. Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden
fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde
aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fıkrada yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir.”
MADDE 22 – 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanununun 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan tutar faktoring şirketleri için elli milyon Türk
lirası olarak uygulanır.”
MADDE 23 – 6361 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44 – (1) Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle şirketlere bu Kanunun;
a) 8 inci maddesine aykırılık hâlinde, yirmi beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına
kadar,
b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendine aykırılık hâlinde, altmış
iki bin beş yüz Türk lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın on katına kadar,
c) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı işlem yapılması hâlinde, altmış iki bin beş
yüz Türk lirasından az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının beş katına kadar,
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ç) 11 inci maddesinin ikinci veya beşinci fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş bin Türk
lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
d) 13 üncü maddesine aykırı şekilde atama yapılması hâlinde, yirmi beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde aykırılığın giderilmemesi hâlinde, bu sürenin bitiminden itibaren geçen her gün için verilmiş olan
cezanın yüzde onu tutarında,
e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş bin Türk lirasından
elli bin Türk lirasına kadar,
f) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak şirketin mali büyüklüklerini önemli ölçüde etkileyen veya önemli ölçüde etkilememekle birlikte süreklilik arz eden uygulamalar
yapılması hâlinde, yirmi beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
g) 14 üncü maddesinin dördüncü veya beşinci fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş bin
Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
ğ) 15 inci maddesine istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlamalara aykırılık
hâlinde, altmış iki bin beş yüz Türk lirasından az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın
yüzde birine kadar,
h) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bildirimin yapılmaması hâlinde, yirmi
beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
ı) 16 ncı maddesine göre ayrılması gereken karşılıkların tesis edilmemesi hâlinde, yirmi
beş bin Türk lirasından az olmamak üzere, ayrılması gereken karşılık tutarının binde ikisine
kadar; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi
hâlinde ise, tesis edilmeyen karşılık tutarının yüzde üçü oranında,
i) 17 nci maddesinin ikinci veya dördüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş bin
Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
j) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına, 22 nci maddesinin birinci veya ikinci fıkrasına,
38 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 39 uncu maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrasına aykırılık
hâlinde, yirmi beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası uygulanır.
(2) Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili gerçek ve tüzel kişilere, bu
Kanunun;
a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, elli bin Türk lirasından yetmiş
beş bin Türk lirasına kadar,
b) 11 inci maddesinin birinci, ikinci veya üçüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş
bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
c) 17 nci maddesinin ikinci veya dördüncü fıkrasına aykırılık hâlinde, yirmi beş bin
Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası uygulanır.
(3) Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili gerçek ve tüzel kişilere, ilgili
maddelerine göre Kurul ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara, çıkarılan
yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemeler ile Kurum tarafından verilen talimatlara
uyulmaması hâlinde, elli bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası
uygulanır.
(4) Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını
veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu maddede yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya
yetkilidir.”
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MADDE 24 – 6361 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Faktoring şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin artırılması
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Faktoring şirketleri asgari ödenmiş sermayelerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutara
artırmak zorundadır.
(2) Kurulca uygun görülmesi hâlinde birinci fıkrada yer alan süre Kurulca iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir.
(3) Bu maddede öngörülen sürelerde asgari ödenmiş sermayelerini artırmayanların faaliyet izinleri iptal edilir.”
MADDE 25 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi gibi
yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır. Kurul, önemli nitelikteki
işlemleri, önemlilik ölçüsü de dâhil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya
kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları, halka açık ortaklıkların niteliğine
göre belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 26 – 6362 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel
kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri,
paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.
Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre
adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir.
(2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel
kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel
kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın
birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile ortaklığa bu hakkın kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesine, bu hakkın kullanılmasına ve adil bedelin hesaplanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin
bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir.”
MADDE 27 – 6362 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “iktisap edilmesi hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 28 – 6362 sayılı Kanuna 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Borçlanma aracı sahipleri kurulu
MADDE 31/A – (1) İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri, borçlanma aracı sahipleri kurulunu oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de
ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
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(2) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun ihraççının yönetim kurulu tarafından veya
borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri
kurulunda karar alınmasına ilişkin esasların ve şartların, ihraççı tarafından borçlanma aracı ihracı nedeniyle hazırlanan izahname ve/veya ihraç belgesinde belirlenmesi zorunludur.
(3) Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, Kurul tarafından veya
izahname ve/veya ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça; her bir
tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma
aracı sahiplerinin veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin
oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari
yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu şarttır. Kurulca öngörülen nitelikli
çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen
borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
(4) Borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci atanabilir.
(5) Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma
araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi hâlinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle
başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
(6) Kurul, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 29 – 6362 sayılı Kanuna, bu Kanunla eklenen 31/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisi
MADDE 31/B – (1) Kurulca belirlenecek sermaye piyasası araçları, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabilir. Teminata konu varlıkların mülkiyeti teminaten genel saklama
yetkisine sahip yatırım kuruluşu niteliğini haiz teminat yöneticisine devredilir veya bu varlıklar
üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilir. Teminata konu varlığın, teminaten
devredildiği hususu ilgili sicilde beyanlar hanesine kaydedilir.
(2) Teminat yöneticisi, sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerin teminatını
teşkil etmek üzere mülkiyeti kendisine devredilen veya üzerinde lehine sınırlı ayni hak tesis
edilen teminat konusu varlıkların sevk ve idaresinin sağlanması, korunması, muhafazası, hukuki
yollara müracaat edilmesi, temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle, teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; teminata konu varlığın paraya çevrilmesi, teminata konu varlıkların satış tutarının yatırımcılar arasında paylaştırılması, yatırımcıların alacağı karşılandıktan sonra arta kalan değer olursa bunun teminat verene iade edilmesi, borcun sona ermesi ile birlikte teminat konusu varlıkların teminat verene
iade edilmesi, yatırımcıların menfaatlerinin korunması da dâhil diğer her türlü iş ve muamelelerin yerine getirilmesi için ihraçtan önce, ihraççı ile yazılı olarak akdedilecek bir teminat yönetim sözleşmesi ile yetkilendirilir. Teminat yönetim sözleşmesinin tabi olduğu usul, esas ve
asgari unsurları belirlemeye Kurul yetkilidir.
(3) Teminat yöneticisi, teminatlara ilişkin tapuya tescil işlemleri, gemi sicili, araç sicili
ve taşınır rehin sicili dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel sicillerde yapılacak rehin,
ipotek veya herhangi bir ayni hakkın, şerhin, takyidatın, hak ve alacağın tescili, kaydı ve bunlar
için gerekli olan her türlü işlem dâhil olmak üzere teminatın tesisi, terkini, fekki, sona erdirilmesi konusundaki tüm iş ve muameleleri kendi adına ve yatırımcılar hesabına yerine getirmeye
yetkilidir.
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(4) Kurulun onayladığı her teminat yöneticisinin ticaret unvanı, hangi ihraçla ilgili olarak atandığı ve yetkileri, ihraççı tarafından ihraççının merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline ayırt edici şekilde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.
(5) Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle,
teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da
başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat yöneticisi teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında
paylaştırabilir.
(6) Teminat konusu varlıklar, teminat yöneticisinin mal varlığından ayrıdır ve ayrı izlenir. Teminat konusu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle kamu alacakları için
olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir
ve ihtiyati haciz konulamaz.
(7) Teminata konu varlıkların türleri ve nitelikleri, sermaye piyasası araçları ile teminata
konu varlıklar arasındaki teminat uyumu, teminata konu varlıklara ilişkin kayıtların tutulması,
hak ve yükümlülükler, teminat yöneticisinin nitelikleri, ticaret siciline tescili, terkini ve teminat
yöneticisine hizmetleri karşılığında ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile sermaye piyasası aracı ihracında teminat yapısına ilişkin diğer hususları belirlemeye Kurul yetkilidir.
(8) Teminat yöneticisinin sorumluluğunu hafifleten ya da kaldıran anlaşmalar, hüküm
veya ifadeler geçersizdir.
(9) Sermaye piyasası kurumlarının teminat yöneticisi olarak atanması durumunda, bu
maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen teminat yöneticilerine 96 ncı maddenin birinci fıkrası; bu maddenin altıncı fıkrasına aykırılık hâlinde ise
92 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.
(10) Teminat yöneticisinin teminaten mülkiyeti devredilen varlıkları tasarruf amacı dışında kullanması durumunda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
hükmedilecek ceza beş yıldan az olamaz.
(11) Kurul, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 30 – 6362 sayılı Kanunun 35/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurul, kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda
belirleme yapabilir. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanmaz.”
“Payları kayden izlenen girişim şirketlerinin genel kurul toplantılarına 29 uncu madde ile
30 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları kıyasen Kurulun belirleyeceği esaslar çerçevesinde
uygulanır.”
“(6) Kitle fonlaması işlemlerine ilişkin hazırlanan bilgi formunu imzalayan gerçek ve
tüzel kişiler bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.”
MADDE 31 – 6362 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde,
kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri
sunulması”
MADDE 32 – 6362 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(5) Fon; tapu ve diğer resmî sicillere tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri
dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı limited ve anonim şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak
tüzel kişiliği haiz addolunur. Yatırım fonu portföyünde bulunan taşınmazlar, taşınmaza dayalı
haklar ve taşınmaza dayalı senetler tapu kütüğüne fon adına tescil edilir. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, portföy yönetim şirketi ile portföy
saklama hizmetini yürüten kuruluşu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.”
MADDE 33 – 6362 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmî sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme
talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve konut veya varlık finansmanı fonu
portföyüne alınan varlık ve haklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilir. Tapuda,
ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, fon kurucusu ile fon kurulunu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.”
MADDE 34 – 6362 sayılı Kanuna 61/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Proje finansmanı, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymet
MADDE 61/B – (1) Proje finansmanı; uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen altyapı,
enerji, sanayi veya teknoloji yatırımları gibi projelerin gerçekleştirilmesi için proje finansman
fonu yoluyla finansman sağlanmasıdır.
(2) Proje finansman fonu; projeye dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan para
ve/veya diğer varlıklarla, projeye dayalı menkul kıymetler sahipleri hesabına, proje finansmanına konu varlık ve hakların gelirlerine dayalı olarak oluşturulan portföyü işletmek amacıyla
yatırım kuruluşları tarafından inançlı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulan, tüzel
kişiliği olmayan mal varlığıdır.
(3) Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer hakları proje finansman
fonuna temlik edilir.
(4) Proje finansmanına konu olacak varlık ve haklara, proje finansman fonunun kurucularına, fonun kuruluşuna, faaliyet şartlarına, yönetimi ve sona ermesine ve projeye dayalı
menkul kıymet ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
(5) Kurucu, fon kurulu ve ihraç edilen projeye dayalı menkul kıymet sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda ve fon iç tüzüğünde hüküm bulunmayan hâllerde 6098 sayılı Kanunun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.
(6) Fon; tapu, ticaret sicili ve diğer resmî sicillerde tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme
talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
Devrinin geçerliliği bir tapu veya sicil kaydına bağlı olan ve proje finansman fonu portföyüne
alınan varlık ve haklar, tapu siciline veya ilgili sicile fon adına tescil edilir. Tapuda, ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, proje finansman fonu kurucusu
ile fon kurulunu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir.
(7) Projeye dayalı menkul kıymet itfa edilinceye kadar, proje finansman fonu portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, proje finansman fonunun kurucusunun ve fon kullanıcısının
yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı
da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verilemez.”

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

MADDE 35 – 6362 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin başlığı “Kanuna aykırı ihraçlar
ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler” şeklinde
değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) İzahnamede yer alan yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek nitelikteki taahhüt
ve açıklamalara aykırı davranılması veya taahhütlerin makul süre içerisinde yerine getirilmemesi ve Kurulun ilgili düzenlemelerine uygun olarak taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapılmamış olması hâlinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul,
ilgililerden aykırılıkların Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ya da öngörülen işlemleri
yapmasını istemeye, taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapılıp yapılmadığından bağımsız
olarak, Kurula bu durumun makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayandığını gösterir
belge ve/veya açıklama sunulamadığı takdirde, ihraçtan elde edilen nakit veya diğer varlıkların
kullanılmasını engellemek amacıyla kamuyu aydınlatma belgesinde yer alan taahhüt ve açıklamalara aykırı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler için her türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye ya da öngöreceği diğer her türlü tedbiri almaya
yetkilidir. Kurul, ihraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu
doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde edilen nakit ve diğer varlıkların izahnameyi yayımlayan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesi için tespit tarihinden itibaren
üç ay ve her hâlde izahnamenin onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde izahnameye aykırı
olarak gerçekleştirilen işlemin iptali için dava açmaya da yetkilidir.”
MADDE 36 – 6362 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Tüzel kişilere, aykırılığın ağırlığı ve etkilediği mağdur sayısı dikkate alınarak bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan asgari miktardan az olmamak üzere bağımsız denetimden geçmiş
yıllık finansal tablolarında yer alan brüt satış hasılatının %1’i ile vergi öncesi kârının %20’sinden yüksek olanına kadar idari para cezası verilir.”
“(7) Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenler tarafından ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili olarak talep ettikleri bilgi, belge, açıklama ve kayıtları (elektronik ortamda tutulanlar dâhil) süresi
içinde hiç veya istenen şekliyle vermeyen veya eksik, gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte veren
veya açıklamalarda bulunan kişiler ve Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarını engelleyen veya zorlaştıran kişilere birinci fıkranın birinci cümlesi uyarınca
idari para cezası verilir.
(8) Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi, belge vermek veya açıklamalarda
bulunmak suretiyle gereksiz olarak Kanunun 88 inci maddesi uyarınca denetim yapılmasına
neden olan kişiler hakkında bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.”
MADDE 37 – 6362 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki
yıldan” ibaresi “üç yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 38 – 6362 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
yer alan “iki” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 39 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
24/02/2020

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı: 2139

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2141

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Karar Sayısı: 2140

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Karar Sayısı: 2142

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2143

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2144

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Karar Sayısı: 2145

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2146

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Karar Sayısı: 2147

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2148

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2149

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 2150

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2151

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Karar Sayısı: 2152

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Karar Sayısı: 2153

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

Karar Sayısı: 2154

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Karar Sayısı: 2155

24 Şubat 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Şubat 2020

66836956-140.01-9049

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

YÖNETMELİKLER
Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumlusu: Adıyaman Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek
yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlere ait birim
sorumlusunu,
b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
f) Üniversite birimleri: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilere ve mezunlara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar
yürütmek.
b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve
bilgilendirme hizmeti vermek.
c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel
kalkınmaya katkıda bulunmak.
ç) Kamu-üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde öğrencilerin yer almaları ile sağlayacakları katkılara dair koordinasyonu sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak.
b) Üniversitede verilen akademik bilgiyi çalışma yaşamındaki uygulama ile birleştirerek, hem teorik temele hem de uygulamaya hakim bireyler yetiştirmek.
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c) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, işgücü piyasasının yapısı ve işleyişi, arz ve
talep tarafındaki beklentiler, meslekler, mesleki eğitim, çalışma yaşamı ve kariyer süreçleri
hakkında öğrencileri ve mezunları bilgilendirmek.
ç) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının iş arama davranışlarını geliştirmek.
d) Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve eğitimler vermek.
e) Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Üniversitenin öğrenci ve mezunlarının
sosyal sorumluluk bilinçlerini ve sosyal ve beşeri sermayelerini geliştirmelerini sağlamak.
f) Üniversite tarafından iş dünyasına kazandırılmış olan nitelikli mezunlarla öğrencilerin
bir araya gelmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek.
g) Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş ve staj başvuruları, meslek ve sektör tanıtımları, yüksek lisans başvuruları ile çeşitli sınavlar konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.
ğ) Alternatif kariyer planları bağlamında girişimcilik ve yenilikçilik konusunda farkındalık oluşturmak.
h) İş dünyasının temsilcileri ile Üniversite öğrencilerini buluşturmak amacıyla kariyer
günleri etkinlikleri düzenlemek.
ı) Kamu ve özel sektör bağlamında çeşitli sektörleri öğrencilere tanıtmak için, sektör
ve meslek tanıtım toplantıları düzenlemek.
i) Üniversite öğrencilerine sektörel beklentiler doğrultusunda bilgi, beceri ve nitelik
kazandırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.
j) Bölgedeki işletme veya kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunlarını bir araya
getirerek açık olan pozisyonlar ve staj imkanları konusunda bilgi sağlamak ve işletmelerden
gelen iş ilanları ve stajyer taleplerinin öğrenci ve mezunlara duyurulmasını sağlamak.
k) Üniversitenin farklı bölümlerinden ve öğrencilerinden gelecek taleplere göre mesleki
ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çeşitli konularda konferans ve seminer düzenlemek.
l) Mezunların kariyer gelişimlerini izlemek ve planlamak.
m) İşgücü piyasasının gereklerine yönelik nitelikler kazandırarak Üniversitenin öğrencileri ve mezunlarının istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaç ve hedeflerine uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi
ve denetimini sağlamak.
c) Üniversite bünyesi ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bağlantılar oluşturmak.
ç) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite birimleriyle iletişim halinde olmak.
d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl
sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak Rektöre sunmak.
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Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin
öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını üç yıl için müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Rektör
tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine,
aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim
Kurulu yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün
kararı belirleyicidir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları
değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin bütçe planlarını düzenlemek.
d) Merkezin gerçekleştirdiği faaliyetleri yıllık olarak değerlendirmek.
e) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde
bulunmak.
f) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Birim sorumluları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Birim sorumluları, Merkez faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmek için Üniversite bünyesinde her fakülte, yüksekokul ve enstitü tarafından görevlendirilen
öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
(2) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Birimlerinin talep ve isteklerini Merkeze bildirmek.
b) Gerçekleştirilmesi istenen ve planlanan faaliyetlerle ilgili yönlendirme yapmak.
c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin görevli oldukları fakülte, enstitü,
yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ADYÜTTO): Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak
üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılmasını, ulusal ve uluslararası finansal
hibe programlarından daha fazla yararlanılmasını, üretilen bilginin topluma yayılmasını ve ticari ürüne dönüştürülmesini, akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını ve Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak katma değer oluşturmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri kapsamında; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,
tekno girişimin yaygınlaştırılmasını ve özendirilmesini, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer edilebilmesini, fikri sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
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b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında; başta Üniversite bünyesindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına
yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve
raporlama gibi konularda destek ve hizmet sağlamak.
c) Üniversite-sanayi işbirliği hizmetleri kapsamında; Üniversitenin araştırmacı ve araştırma altyapısını kullanarak başta Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak.
ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri kapsamında;
patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen
mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetler sunmak.
d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri kapsamında; potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda
danışmanlık hizmeti ve çekirdek sermaye ile diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı
hizmetler vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı
görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdür, geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda, merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma
planlarını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin faaliyetleri ve projelere yönelik teşkil edilen faaliyetler ile ilgili olarak altı
ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.
f) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
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g) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili
olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.
ğ) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak
ve Rektörün onayına sunmak, Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak,
Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak.
d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak, Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak.
e) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra uygulamak.
f) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları
Rektöre sunmak, Rektörün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra
uygulamak.
ğ) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIBBİ AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ADYÜ-TABUM): Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ekonomik katma değeri olan tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekolojik çeşitlilik
potansiyelini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, yetiştirmek, üretmek ve kullanıma
sunmak.
b) Pilot üretim tesisi kurarak ülkemizin yüksek ihracat potansiyeline sahip tıbbi ve kozmetik bitkilerinin kültüre alınması, üretimi, satışı ve sertifikalı tohum üretimi konularında çalışmaları yürütmek.
c) Halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan bitkilerin kullanımları ile ilgili bilgileri
derlemek ve ilaç olarak değerlendirme çalışmalarına temel olacak bilgileri tespit etmek.
ç) Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir herbaryum oluşturmak.
d) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkisel ürünler ile doğal gıda katkısı, ilaç ve kozmetik
ürünlerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan
incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma-geliştirme altyapısını kurmak.
e) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve
ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik
ve klinik değerlendirmeleri ile biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını
yapmak ve yaptırmak.
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f) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerini belirlemeye ve etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar ile etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımıyla ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, elde edilen materyalin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımı için özel
sektör ile işbirliği yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.
g) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler konusunda yeni teknolojiler geliştirmek ve dünyada yeni geliştirilen teknolojileri takip etmek, transfer etmek, adaptasyon çalışmalarını yaparak
elde edilen sonuçları üniversiteler, diğer araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve özel
sektörün kullanabileceği hale getirmek, üniversite-sanayi işbirliği için yardımcı olmak.
ğ) Genelde tüm Türkiye’de özelde ise Adıyaman ili ve çevre illerde; tıbbi, aromatik ve
kokulu bitkiler tarımı, ticareti ve sanayisinin gelişmesine öncülük etmek.
h) Türkiye’de mevcut flora zenginliği ile özellikle Adıyaman ve çevresi biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye
kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak.
ı) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaç ve gıda katkı maddelerini
taramak, bunların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkânlarını araştırmak, ürün geliştirme
ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.
i) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün
gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve
üretimi konularında danışmanlık yapmak.
j) İnsan kaynaklı etkiler nedeniyle genetik erozyona ve tahribata uğrayan Anadoludaki
bitki gen havuzunun daralmasını engellemek için projeler geliştirmek.
k) İklim değişikliği, savaş, kıtlık ve hastalık gibi olası felaket durumlarında bitki gen
kaynaklarımızın korunması ya da ülkemizde yapılan ve yapılacak olan kültürel ıslah çalışmalarına kaynak oluşturmak için özellikle bölgesel bazlı ata tohumların korunması amacıyla ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenli bir saklama ortamı oluşturmak.
l) Ülkemiz bitki gen kaynaklarının temelini oluşturan ata tohumların önce yerel sonra
da ulusal ölçekte ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanarak koruma altına alınmasını
sağlamak ve sonrasında tohumlar üzerinde adaptasyon çalışmaları yapmak ve bunun sonucunda
bilim dünyasına yeni bilgi akışı sağlamak.
m) Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere
sağlıklı bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmak.
n) Gelecekte bitkilerle yapılacak biyotik ve abiyotik stres çalışmaları için bir bilimsel
veri kütüphanesi oluşturmak.
o) Bitki genetik kaynakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler
tesis etmek, protokoller yapmak, programlar düzenlemek.
ö) Bitki gen kaynaklarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmasını ve
muhafazasını sağlamak.
p) Tıbbi ve kozmetik bitkiler konusunda halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici
konferanslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek.
r) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer
faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.
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b) Merkezin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
c) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektör tarafından verilen ve/veya Yönetim
Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.
Görev süresi iki yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer. Müdür;
faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna
başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim
elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl
olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine, Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.
b) Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın konularında sunulan
projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek.
d) Teklif edilen eğitim programlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar almak.
f) Merkezin bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi
olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış
bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rek-
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tör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi
biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi
sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim
sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür,
Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar
alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1033 CIVATALAR VE SOMUNLAR-ANKRAJ İÇİN, METRİK STANDARDI
İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/37)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/16)
MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1033
Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS2019/37)’e 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.
“Yürürlükten kaldırılan standart
MADDE 7/A – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
TS/1033 “Civatalar (Ankraj İçin Metrik Vidalı)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2019

30995
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1036 CIVATALAR-DELİK BAŞLI, METRİK STANDARDI İLE İLGİLİ
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/38)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/17)
MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1036
Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)’e
7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.
“Yürürlükten kaldırılan standart
MADDE 7/A – (1) 27/6/1973 tarihli ve 14577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
TS/1036 “Civatalar (Delik Başlı Metrik Vidalı)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2019

30995

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN 22568 PAFTA LOKMALARI VE PAFTA KOLLARI-ELLE VE MAKİNA İLE
ÇALIŞAN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2019/33)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/18)
MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN
22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: MSG-MS-2019/33)’e 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.
“Yürürlükten kaldırılan standart
MADDE 7/A – (1) 21/7/1982 tarihli ve 17761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS
3600 “Pafta Lokmaları (Yuvarlak) Genel Amaçlar İçin” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2019

30995
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
DOĞUM

SANIK
ESAS

KARAR

KARAR

NO

NO

TARİHİ

S.NO

BABA
ADI
ADI
SOYADI

YERİ-

SUÇ

CEZASI

TARİHİ
5237 sayılı Türk

1

2019/516

2020/16

Hükmün

CANSU

KEMAL

KEÇİÖREN

Ceza Kanununun;

SÜSOY

FATİH

19/04/1987

86/2.maddesi

7.01.2020

uyarınca Yaralama

Açıklanmasının
Geri Bırakılması

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen
tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı
hususu ilanen tebliğ olunur.

1553

—— • ——
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1575
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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:

1576

—— • ——
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1630
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1573

—— • ——
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1577
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1578

—— • ——
Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1632
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

1623/1-1

—— • ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

1624/1-1

—— • ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

1625/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - Müdürlüğümüz tarafından 4.600.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Derepazarı /Rize
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/03/2020 günü saat 14.oo’e kadar Eriklimanı Mah.
Atatürk Cad. No: 15 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.oo’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1412/1-1

—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1 - Müdürlüğümüz tarafından 8.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir. ÇAYKUR- Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Çaycılar Mah. Küme Evler
No.134/Çayeli/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.03.2020 Salı günü saat 14.00:e kadar Büyükköy
Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Çaycılar Mah. Küme Evler No. 134/Çayeli/RİZE adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
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5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale ÇAYKUR- Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1472/1-1

—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Tarihi

: 12.03.2020 14:00

İKN

: 2020/94032

1 - YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR. Selimiye Cay
Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 9600000 Kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında,
Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez / Rize adresinden
temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları Teklif Mektuplarım en geç 12/03/2020 Perşembe günü saat 14.00'e kadar
Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü / Merkez / Rize adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.
4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife
kapalıdır)
9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1473/1-1
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E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE
2 ADET ECB ELEKTRİKLİ ANADEVRE KESİCİ
SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2020/100785
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 adet ECB Elektrikli Anadevre Kesici
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 12.03.2020 günü ve 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1626/1-1

—— • ——
TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası: 2020/91561
1 - İdarenin
a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 10 kalem Taban Döşeme Tahtası
(Emprenyeli), teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,
b) Tarihi ve saati: 12.03.2020 - Saat 14.00
4. - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
12.03.2020 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1637/1-1
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İHALE SONUÇ İLANI
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZIN
SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI
KARAR NO :4/32
TARİH
:12.02.2020
KARAR: 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi (değişik 5793 sayılı Kanunun 43.maddesi)
kapsamında,
işletmecilik
fazlası
taşınmazların
Teşekkülümüzce
satış
suretiyle
değerlendirilebilmesine yönelik olarak, İlan ve Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda;
Ankara İli, Polatlı ilçesi, Gazi Mahallesi’nde bulunan 284 ada 5 numaralı parsele kayıtlı,
443,00 m²’lik taşınmazın 24.12.2019 tarihinde yapılan satış ihalesinde 800.000,00 TL bedelle en
yüksek birinci teklif veren Ahmet EJDER’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine; Taşınmaza 682.000,00 TL bedelle en yüksek ikinci teklif veren
İsmail GÜLEN’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
1646/1-1

—— • ——
10.000 KG. MONOBLOK BURGU ÇELİĞİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
T.T.K. İHTİYACI OLARAK 10.000 Kg. Monoblok Burgu Çeliği Alımı 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale kayıt numarası
1-İdarenin
a) adresi

: 2020/95896

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
Başkanlığı ZONGULDAK
b) telefon ve faks : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73
numarası
c) elektronik posta : Satinalma@taskomuru.gov.tr.
adresi (varsa)
2-İhale konusu işin Malzemenin Cinsi Birimi
Miktarı
nev’i
a) Niteliği, türü ve 1- Monoblok Burgu Çeliği Alımı
Kg.
10.000
miktarı
b) Teslim yeri
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Monoblok burgu çelikleri 45 gününde teknik şartnamede belirtildiği gibi
teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 17.03.2020 Salı – Saat 15: 00
c) Dosya no
: 2017012
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4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4-3- Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna
ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN
10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5- 1- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
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5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6- İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 17.03.2020 Salı – Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
1580/1-1
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BAKIR VE PİRİNÇ MALZEME (12 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLARAK BAKIR VE PİRİNÇ MALZEME (12 KALEM) ALIMI 4734
SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası
: 2020/98159
1 - İdarenin
a) adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73
2-İhale konusu işin nev’i
: Bakır ve Pirinç Malzeme (12 kalem)
b) Teslim yeri
: TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü
ambarıdır
c) Teslim süresi
: Malzeme 30 takvim gününde teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 18.03.2020 Çarşamba-Saat 15.00
c) Dosya no
: 2014013
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
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ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri malzemeye ait marka ve teknik
özellikleri gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında
göstererek kaşeleyip imzalayacaklardır. Katalog teknik bilgi sayfasında teklif verilen ürünler
işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.2.2. Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri malzemenin üreticilerine ait TS EN
IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.
4.2.3. Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdikleri malzeme
grubuna ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN
EN 10204:2004 Tip 3.1’e veya 2.2’ ye göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.
4.2.4. Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite
kuruluşlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır.
4.2.5. Firma, teslimatla birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait
orijinal ve onaylı test sertifikalarını (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e veya 2.2’ye göre
mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) verecektir.
4.2.6. Sipariş miktarındaki tolerans ±%8’i geçmeyecektir. İhale kısmi teklife açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre
belirlenecektir.
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5.3. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 18.03.2020 Çarşamba-Saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

Sayfa : 206

RESMÎ GAZETE

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı
için de kısmı teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
1535/1-1

—— • ——
HAZIR BETON (300 m3) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TTK İHTİYACI OLARAK HAZIR BETON (300 m3) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN
3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası
: 2020/99025
1 - İdarenin
a) adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73
2 - İhale konusu işin nev’i : Hazır Beton (300 m3)
b) Teslim yeri
: Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğünün
göstereceği söz konusu betonlama işlerinin yapılacağı
sahalar olacaktır.
c) Teslim süresi
: Teslimat siparişe müteakip derhal başlanacak olup ihtiyaç
biriminin bildireceği miktarlarda ve sürelerde partiler
halinde teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 18.03.2020 Çarşamba-Saat 15.00
c) Dosya no
: 2014014
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Hazır beton C25 kalitesinde olacaktır.
4.2.2. Hazır beton silobaslarla ihtiyaç biriminin bildireceği miktarlarda göstereceği sahaya
boşaltılacaktır.
4.2.3. Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya
G ve TS EN 206:2013+A1(2017) Uygunluk Belgesi vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli
tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre
belirlenecektir.
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5.3. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Sayfa : 208

25 Şubat 2020 – Sayı : 31050

RESMÎ GAZETE

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 18.03.2020 Çarşamba-Saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı
için de kısmı teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet

Alımları

ve Yapım işleri ile ilgili

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

1563/1-1
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EKSPROOF KABLO GLENDİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: EKSPROOF KABLO GLENDİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2020 / 91925
Dosya no
: 2022013
1-İDARENİN
:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Eksproof kablo glendi : 6 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.
3)İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit
Caddesi No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 10/03/2020 Salı günü saat : 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Grup-I gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve teklif tarihi itibarı ile
geçerli; Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş 2014/34/AB ATEX
Direktifine uygun ATEX sertifikası teklifte sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 10/03/2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
1474/1-1
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900 TON ASETİK ASİT ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
900 TON ASETİK ASİT ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı
zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/99021

1-İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/
AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667
c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 900 ton asetik asit alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati

: 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150 TL bedel ile
temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IB AN TR 91 0001
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere
şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbesttir.

1645/1-1
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MELAS SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE MELAS SATIŞI
İHALE İLANI
Fabrikamızın sahasında bulunan büyük melas tankı içerisindeki ± % 10 toleranslı yaklaşık
1.400 ton melasın satışı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği
Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1 - İdarenin
a) adresi

: Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 UŞAK

b) telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91 Faks: 0276 231 17 32
2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamızın sahasında bulunan büyük melas tankı içindeki

b) yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 45 iş günüdür.

± % 10 toleranslı yaklaşık 1.400 ton melasın satışı işidir.

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Fevzi

b) tarihi ve saati

: 06.03.2020 Cuma günü, saat 14:30

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 UŞAK
4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü / UŞAK adresindeki
Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiztürk
lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanlarını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler tekliflerini verirken teklif birim fiyatlarını Ton/TL. 1.100,00 (Binyüzlira)dan
aşağı veremeyecek olup Ton/TL. 1.100,00 (Binyüzlira) altındaki teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
8 - İhale gün ve saatinde (06.03.2020 Cuma) yeniden teklif alınması (açık arttırma
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul
edilecektir.
9 - Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
1475/1-1
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FOTOĞRAF VE VİDEO DÜKKANI - ÇEKİM İŞİNİN KİRALANMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Kadıköy Evlendirme Dairesi yanındaki Fotoğraf ve Video Dükkanı - Çekim İşinin
Kiralanması İşi (Dükkan 100 m2) 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5
yıllığına 10.03.2020 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 10.03.2020 tarihinden bir gün
öncesi 09.03.2020 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH.
BED

GEÇİCİ
TEMİNAT

ŞARTNAME
BEDELİ

İHALE GÜN VE
SAATİ

Fotoğraf ve video
Dükkanı-Çekim işi

215.000,00.TL/Ay +KDV.

387.000,00.- TL.

1.000.00.- TL.

10.03.2020
Saat 14.00’da

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı
bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h) İhaleye girecek olanların Foto-Video Çekim işini en az 3 yıldır yaptığına dair bir
belgeye haiz olması, daha önceden bu işi yapmış olsa bile bu belgeleri ibraz edemeyenlerin
ihaleye katılması mümkün değildir. Bu mesleği icra etmeyenler, bir başkasının yetki belgelerini
Ticari Ortaklık adı altında kullanarak ihaleye iştirak edemezler.
ı) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin ihale ilk ilan tarihinde en az 5 (beş) sigortalı
çalıştırıyor olması ve bunlardan en az ikisinin (şirket ortakları dahil) 2 (iki) yıldan az olmamak
üzere kalfalık veya ustalık belgesine sahip olması.
i) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
j) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1547/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Dikili Belediye Başkanlığından:
1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Dikili Belediye Başkanlığına ait olan, İzmir İli, Dikili
İlçesi, Çandarlı mahallesi, 1528 ada 12 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi
(konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif
usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin
arttırımı suretiyle ihale edilecektir.
2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ:
İl

İlçe

Mahalle

İzmir

Dikili

Çandarlı

Pafta

Ada

Parsel

Arsa Alanı (m²)

Emsal

İnşaat Alanı (m²)

1528

12

1580.85 m²

S-3

4400 m²

3 - İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale,
19/03/2020 günü, saat 14:00’de Salimbey Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 39 adresindeki
Dikili Belediyesi Kültür Evinde yapılacaktır.
4 - TEKNİK ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale Teknik Şartnamesi Cumhuriyet
Mahallesi 313 sok. no: 22 Dikili adresindeki Dikili Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki,
Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00 (bin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası
istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
5 - İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren
450 (dörtyüzelli) gündür. İzmir Valiliği ve Dikili Kaymakamlığı Koordinasyonunda oluşturulan
komisyon gereği Turizm bölgelerine ait inşaat yasağı süreleri bu süreye ilave edilecektir. İzmir İli,
Dikili İlçesi, Çandarlı mahallesi, 1528 ada 12 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat karşılığı
konut, inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat
alanının yaklaşık % 50’sine denk gelen ve teknik şartnamenin eki olan mimari avan projesinde
belirtilen Bloğun (A Blok) idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek
nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak
bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 1.000.000,00 (bir
milyon)TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı
kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda
daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Tüm
daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile
vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile
proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı
değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin
onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Avan projede belirtilen Belediyeye
bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı
olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır.
İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye
uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve
kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)
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6 - TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam
inşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli
olarak alınmış olup buna göre, Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 5.324.000,- (Beşmilyonüçyüz
yirmidörtbin) Türk Lirası’dır.
Kıymet Takdir Komisyonunun 24.01.2020 tarih ve 02 sayılı Raporuna göre arsa m² birim
fiyatı 6.509,28 (Altıbinbeşyüzdokuz lira yirmisekiz kuruş) TL/m²’den toplam 10.500.000.(Onmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası’dır.
Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+ arsa bedeli+ muhammen bedelin
toplamı olan 16.824.000.- (Onaltımilyonsekizyüzyirmidörtbin)Türk Lirası’dır.
Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel
toplamının % 3’ü olan 504.720,- (Beşyüzdörtbinyediyüzyirmi) Türk Lirası’dır.
Yüklenici Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) olan 5.324.000,- TL ve ihale sonucu oluşan
teklif bedeli toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip İdareye verecektir.
7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine
ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname
ile imza sirküleri,
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse
oranlarını ve görevlerini belirten belge,
G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli
imza sirküleri,
H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
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İ. İşe ait ilanın 6. maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz, banka
teminat mektubu veya Geçici Kefalet Senedi. Geçici teminat olarak kullanılan teminat
mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.03.2020 tarihinden önce olmamak
üzere istekli tarafından belirlenir.
J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ve Dikili Belediyesinden
ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’ dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış
belge,
M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer
Görme Belgesi”,
N. Ek-A da belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,
O. İşe ait İlanın 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,
P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
R. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam
edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere
yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)
8 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik
alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,(Bin) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu Teklif dosyasına eklenecektir.
(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Teklif
mektubu (İç Zarf) ile birlikte, İlanın 7. Maddesinde belirtilen diğer belgelerin aslı veya noter
tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde Dikili
Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış
Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.) İhalede yeterlik
alabilmek için 7.ve 8. maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin
eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Dikili Belediye Başkanlığı İhale Komisyonuna ihale saatine
kadar verilmesi gerekir. Yeterlik değerlendirmesi Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)
değerlendirilmesine müteakip; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda
Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında
bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif
Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir.
Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.
9 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:
1. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva
eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış
teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan
alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi
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veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin
(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedel olan 5.324.000,- TL)
%10’undan az olmaması gerekir.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında
taahhüt edilen ihale konusu işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi; en az 1.750 m² inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge veya B-II ve B-III
grubu iş deneyim belgesi (Takribi bedelin en az % 70 i tutarında) ( İsteklinin ortak girişim olması
halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi
aranmaz)
10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak
belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.
11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile
yapılır.
12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı
alındılar karşılığında Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT)
İdaresi’nin saat ayarı esastır.
13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile
sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en
yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler
değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif
alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri
üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde
bırakılacaktır.
14 - MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale
sonucu ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Dikili Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğüne ödeyecektir.
15 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye
Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun
teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.

1627/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2017/511057

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

SAĞLIK BAKANLIĞI - SAKARYA İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü
Camili Mahallesi, Resmi Daireler
Yerleşkesi C Blok, 54100
Adapazarı/Sakarya
54000

İl/İlçe

SAKARYA/Adapazarı

Tel-Faks

0 264 251 3550 - 0 264 251 3566

E-Mail

skhmerkezisatinalma@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
ELYAPI BETON ELEMANLARI
İNŞ. TUR. NAK. SAN. VE TİC. LTD.
Adı/Unvanı
ŞTİ.
Ataevler Mah. Sapanca Yolu Cad.
No: 24/30
Adresi
Kat: 2 Kartepe/KOCAELİ

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Yalçın ELDOĞAN

13604598286

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

ALEMDAR V.D.: 3330476225

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

KOCAELİ TİCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

14824

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

(26. Md.)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer
Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Kurum
İhalelerinden

( )

Kurum
İhalelerinden

( )

1662/1-1
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1642/1/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN İLAN
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre VKS Taahhüt
Dış Ticaret Anonim Şirketi ile bu şirket tarafından idareye sunulan ihale evrakları arasında yer
alan Ankara Ticaret Odasının Faaliyet Belgesine göre VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim
Şirketinin %100 hissesine sahip olduğu belirlenen İsmail SÖNMEZ hakkında verilen 25 Ekim
2018 tarihli, 30576 sayılı Resmî Gazete’nin, 176. sayfasında yayımlanan yasaklama kararı,
Ankara 17’nci İdare Mahkemesinin 29 Kasım 2019 tarihli, 2018/2411 Esas ve 2019/2377 Karar
numaralı kararı ile iptal edilmiştir.
Açılan dava kapsamında; Ankara 17. İdare Mahkemesince, İsmail SÖNMEZ’in sehven
VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim Şirketinin ortağı olarak yer aldığı, asıl ortağın Volkan
SÖNMEZ olduğu tespit edildiğinden, VKS Taahhüt Dış Ticaret Anonim Şirketinin %100
hissesine sahip Volkan SÖNMEZ’e de aynı kanun hükümleri doğrultusunda, bir yıl süreyle
yasaklama kararı verilmiş ve verilen bu karar, 06 Ağustos 2019 tarihli ve 30854 sayılı Resmî
Gazete’nin 139. sayfasında yayımlanmıştır.
Böylece, Ankara 17’nci İdare Mahkemesi tarafından verilen 29 Kasım 2019 tarihli,
2018/2411 Esas ve 2019/2377 Karar numaralı kararı gereğince, VKS Taahhüt Dış Ticaret
Anonim Şirketi ile bu şirketin %100 hissesine sahip Volkan SÖNMEZ ile sehven ortak olarak
bildirilen İsmail SÖNMEZ’in haklarında verilen yasaklama kararları iptal edilmiştir.
Duyurulur.
1642/2/1-1

—— • ——

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu AR/TPO/K/M44-d ve M44c3, c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarının 18.04.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk
Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ikişer yıl süreyle uzatılması için
18.02.2020 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
1636/1-1

—— • ——

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına,
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Anabilim
Fakülte/Enstitü/
Uzmanlık
Kadro Kadro
Bölüm
Dalı/Bilim
Yüksekokul
Alanı/Aranılan Şartlar Sayısı Unvanı
Dalı/Program
Cerrahi Tıp
Göz Hastalıkları Alanında uzmanlık
Dr. Öğr.
Tıp Fakültesi
Bilimleri
1
yapmış olmak
AD
Üyesi
Bölümü
Cerrahi Tıp
Alanında uzmanlık
Dr. Öğr.
Tıp Fakültesi
Bilimleri
Üroloji AD
1
yapmış olmak
Üyesi.
Bölümü
Alanında uzmanlık
Dahili Tıp
Çocuk Sağlığı yapmış olmak ve Çocuk
Dr. Öğr.
Nörolojisi Yan dal
Tıp Fakültesi
Bilimleri
ve Hastalıkları
1
Üyesi.
uzmanlığı yapmış
Bölümü
AD
olmak
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Deri ve Zührevi
Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık
yapmış olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi.

Ruh ve Sinir
Hastalıkları AD

Alanında uzmanlık
yapmış olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi.

Medeni Usul ve İcra
Medeni Usul ve
İflas Hukuku alanında
Hukuk Fakültesi
İcra İflas
2
Prof. Dr.
Doçent unvanına sahip
Hukuku AD
olmak
Beslenme ve
Beslenme ve Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri
Dr. Öğr.
Diyetetik
Diyetetik
alanında Doktora
1
Fakültesi
Üyesi
Bölümü
Programı
yapmış olmak
Elektrik ve Elektronik
Elektrik ve
Elektrik ve
Mühendisliği alanında
Mühendislik ve
Elektronik
Elektronik
doktora yapmış olmak,
Dr. Öğr.
Doğa Bilimleri
1
Mühendisliği Mühendisliği Analog devre tasarımı
Üyesi
Fakültesi
Bölümü
Programı (İng.)
konusunda çalışmış
olmak.
Psikoloji Lisans
mezunu olup, Örgütsel
İnsan ve Toplum
Psikoloji
Psikoloji
Dr. Öğr.
Davranış alanında tezli
1
Bilimleri Fakültesi
Bölümü
Programı
Üyesi
yükseklisans yapmış ve
İşletme alanında
doktora yapmış olmak.
Psikoloji Lisans
İnsan ve Toplum
Psikoloji
Psikoloji
Dr. Öğr.
mezunu olup, Klinik
1
Bilimleri Fakültesi
Bölümü
Programı (İng.)
Psikoloji alanında
Üyesi
doktora yapmış olmak
Biyoloji lisans mezunu
olmak ve Biyokimya
Tıbbi
Tıbbi
alanında tezli
Sağlık Hizmetleri
Hizmetler ve
Laboratuvar
yükseklisans yapmış
Dr. Öğr.
Meslek
1
Teknikler
Teknikleri
olmak ve Genetik ve
Üyesi
Yüksekokulu
Bölümü
Programı
Biyomühendislik
Anabilim dalında
doktora yapmış olmak
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak
adayların;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği
başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans
diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının
getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans,
Özel Hukuk
Bölümü
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Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar
için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak,
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV)
ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim
dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını
içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans,
Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı
dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte
İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İrtibat-Başvuru Adresi:
Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.
No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
-Hukuk Fakültesi
-Tıp Fakültesi
-Uluslararası Tıp Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Fakültesi
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
-Sağlık Hizmetleri MYO
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk
Cad.No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
1561/1-1

—— • ——
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile
09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı
alacaktır.
Adayların 25.02.2020-10.03.2020 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlk Başvuru Tarihi
: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi
: 10.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi
: 16.03.2020
Giriş Sınav Tarihi
: 19.03.2020
Sonuç Açıklama Tarihi
: 25.03.2020
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ANABİLİM DALI

UNVAN

1

GÜZEL
SANATLAR
MESLEK
YÜKSEKOKULU

MİMARİ
RESTORASYON
PROGRAMI

ÖĞR.
GÖR.

1

2

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

SIRA

FAKÜLTE

KADRO
SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR
- Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans
mezunu olmak.
- Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek
Lisans yapmış olmak.
- Taşınabilir Kültür Varlıkları alanında
deneyimli olmak.
- Yükseköğretim kurumlarında en az 3
yıllık deneyime sahibi olmak.
- ALES'ten 70 veya üstü puan almış
olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans
mezunu olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği alanında
yüksek lisans yapıyor olmak.
- ALES'ten 80 veya üstü puan almış
olmak.- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve
eşdeğer sınavlardan 65 veya üstü puan
almış olmak.

GENEL ŞARTLAR
1.
Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2.
Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
4.
Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5.
Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1.
Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2.
Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3.
Özgeçmiş (YÖK Formatında)
4.
Özgeçmiş (Klasik Formatta)
5.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
6.
ALES Belgesi
7.
YDS/YÖKDİL veya muadili Yabancı Dil Sınav Belgesi
8.
Lisans Transkripti
9.
Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini
gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler
görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
13. İkametgâh
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur.
1639/1-1
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2139)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2141)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2140)
–– Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2142)
–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2143)
–– Pamukova Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2144)
–– Kocatepe Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2145)
–– Düzce Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2146)
–– Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2147)
–– 154 kV Kurşunlu-Şabanözü OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2148)
–– Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan
Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149)
–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2150)
–– Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 2151)
–– Köprülü Kanyon Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2152)
–– Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil)
Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2153)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev
Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2154)
–– 22/10/2004 Tarihli ve 2004/8328 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan, Bazı Alanların Kapadokya Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2155)

13
24
74
75
76
78
79
80
81
82
84
84
86
93
109
114
115

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

115

YÖNETMELİKLER
–– Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

116
119
122

TEBLİĞLER
–– TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/16)
–– TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/17)
–– TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No:
MSG-MS-2019/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/18)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı

125
126
126
127

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/1894 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/12263 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2016/6776 Başvuru Numaralı Kararı

130
163
182

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

193
198
220
266

