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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ ÇALIŞMA USUL
VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinden veya uluslararası piyasalardan
sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan
riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan
riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine
etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının yürütülmesi amacıyla kurulan Özel Riskler
Yönetim Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Özel Riskler Yönetim Merkezinin Yönetim Kurulunun ve Teknik
İşleticinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
33/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Kanun: 5684 sayılı Kanunu,
ç) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) Merkez: Özel Riskler Yönetim Merkezini,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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f) Reasürans şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile
yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,
g) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt
dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,
ğ) Teknik İşletici: 5684 sayılı Kanuna göre Merkezin işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürüten kamu sigorta veya reasürans şirketini,
h) Yönetim Kurulu: Özel Riskler Yönetim Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun oluşumu
MADDE 4 – (1) Merkez, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Bakanlıktan en az daire başkanı düzeyinde bir üye, Kurumdan en az daire başkanı düzeyinde bir
üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek bir üye, Kurumca belirlenen şartlara uygun olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından önerilecek üç aday arasından belirlenecek bir üye ile Teknik İşleticinin temsilcisi bir üye olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt
bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, ilgili bulundukları alanda Bakanlık ve Kurumdan olan
üyeler için en az beş yıllık diğer üyeler için ise en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları
gerekir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların önerisi ile Bakan tarafından atanır.
(4) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan kimseler üç yıl için görev yapar ve atananlar tekrar
atanabilir.
(5) Yönetim Kuruluna atanan üyeler temsil ettikleri kuruluşlardan ayrıldıkları takdirde
Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer. Yönetim Kurulu üyelerinin bu nedenle veya görev sürelerinin sona ermesi hâli hariç olmak üzere diğer herhangi bir nedenle üyeliklerinin sona ermesi
durumunda yerlerine ilgili kuruluş tarafından birinci fıkrada belirtilen usule göre aday gösterilir
ve bu üyelerin atamaları üçüncü fıkrada belirtilen usule göre yapılır. Bu üyeler, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.
(6) İlgili kurumlar, Yönetim Kurulu üyeliği için kendileri tarafından önerilen adayların
öz geçmişini ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeleri aday bildirimi
ile birlikte Bakanlığa teslim eder.
Görev dağılımı
MADDE 5 – (1) Bakanlık temsilcisi Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu
Başkanı, Merkezin çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.
(2) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurum temsilcisidir ve Yönetim Kurulu Başkanının
bulunmadığı durumlarda Başkana ait görevlerin yürütülmesini sağlar.
(3) Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek ve Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak
amacıyla gerektiğinde içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ihtisas komiteleri
oluşturabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin iş ve işlemlerine ilişkin çalışma planını düzenlemek.
b) Teknik İşleticinin çalışma usul ve esaslarını, Teknik İşletici tarafından yüklenilmiş
olan görevlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesini sağlamak.
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c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında risk paylaşımı ve reasürans planlarını onaylamak, koruma amaçlı sermaye piyasası araçları çıkarılması hakkında değerlendirme yapmak ve
Teknik İşletici tarafından bu kapsamdaki başvuru işlemlerinin yürütülmesine karar vermek.
ç) Merkez nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ile
bunların uymaları gereken usul ve esasları Kurumun görüşünü alarak belirlemek.
d) Merkez varlıklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
e) Pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım ve eğitim kampanyaları yapılmasına karar vermek,
bu konuda uygulanacak usul ve esasları belirlemek.
f) Hasar yönetimi ve tazminat ödemelerine ilişkin usul ve esasları ilgili havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmaları için belirlemek.
g) Halefiyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
ğ) Merkez ihtiyaçları için yapılacak mal ve hizmet satın alımına karar vermek, bu konuda uygulanacak usul ve esasları belirlemek.
h) Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin benzeri kuruluşlarıyla iş birliği konularına
ve yapılacak çalışmalara karar vermek.
ı) Merkezin faaliyetleri hakkında en az yılda bir kez olmak üzere Bakanlığa ve Kuruma
bilgi vermek.
i) Tazminatların ödenmesi için gerekli görülen hallerde yıllık prim gelirlerinin toplam
tutarını geçmemek üzere borçlanılmasına karar vermek.
j) Bakanlık veya Kurum tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu toplantıları
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiğince ve her halde bir takvim yılı
içinde altı defadan az olmamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanının, Teknik İşleticinin veya en
az üç üyenin daveti ile toplanır. Toplantılar, Teknik İşleticinin merkezinde veya çevrimiçi ortamda yapılır. Ancak Yönetim Kurulunun onayı ile Türkiye dahilinde belirlenecek başka bir
yerde toplantı yapılması da mümkündür.
(2) Toplantı yeri, saati ve gündemi ile toplantıda ele alınacak konulara ilişkin bilgi ve
belgeler, Teknik İşletici tarafından toplantı tarihinden en az yedi gün önce incelenmek üzere
Yönetim Kurulu Başkanına gönderilir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun görülen gündem, toplantı tarihinden en az iki gün önce tüm üyelere duyurulur.
(3) Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımıyla Yönetim Kurulu Başkanının veya
bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin başkanlığında toplanır. Sekretarya
işlerini yürütmek, toplantı görüşmelerini tespit etmek, karar ve tutanağı hazırlamak üzere Yönetim Kurulunca Teknik İşletici bünyesinden bir Yönetim Kurulu Raportörü seçilir.
(4) Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli gördükçe Kurumun ve Teknik İşleticinin çalışanlarını veya bilgi ve görüşlerini almak üzere dışarıdan uzman kişileri toplantılara davet edebilir.
(5) Üyelerin, bütün Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunmaları esastır. Toplantıya
katılamayacak derecede önemli bir mazeretin olması halinde, bu durum toplantı tarihinden
önce Yönetim Kurulu Başkanına ve Teknik İşleticiye bildirilir.
Yönetim Kurulu kararları, tutanak ve kararların açıklanması
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunda görüşülecek konular, gündem çerçevesinde görüşülür. Oylamalar açık yapılır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Alınan
kararlara aykırı görüşü olanlar, görüşlerinin sebeplerini toplantıda açıklar.
(2) Üyeler; kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ilgili bulundukları hususların görüşme ve oylamasına iştirak edemez.
(3) Yönetim Kurulu tutanakları, noterden onaylanmış, birbirini izleyen sayfa numaralı
bir deftere tarih ve numara sırasıyla, satır araları açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla yazılır. Tutanakların her sayfası, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
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(4) Yönetim Kurulu kararları, gerektiğinde ve ancak Yönetim Kurulunun bu yönde aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı, Teknik İşletici veya yetkilendirilen üye tarafından açıklanabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini özenle yerine getirmek ve Merkezin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdür.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri bu sıfatları dolayısıyla öğrenmiş oldukları bilgileri üyelik
sıfatını kaybetmiş olsalar dahi Yönetim Kurulunun izni veya onayı olmaksızın açıklayamaz.
Bu sorumluluk Yönetim Kurulu Raportörü için de geçerlidir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri etik davranış ilkelerine ilişkin hükümlere uyar.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 10 – (1) Atanmaları için gerekli şartları kaybeden, istifa eden, görevini yerine
getirmesine mani sürekli bir hastalığı olan, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B), (D)
ve (E) fıkralarında sayılan hâller nedeniyle izinde olan veya bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine
aykırı hareket eden üyelerin görevleri Bakan onayı ile sona erer.
Ücret ve giderler
MADDE 11 – (1) Üyelere, bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere, her toplantı
günü için (3000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.
(2) Toplantıya dışarıdan davet edilen uzmanların ve ilgili kurum yetkililerinin yol, yevmiye ve ikamet giderleri Merkez tarafından karşılanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Merkez gelirlerinden karşılanır.
(4) Seyahat harcamalarına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yetkili imzalar
MADDE 12 – (1) Merkezi ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve sözleşmenin geçerliliği için Merkezin açık adı ile birlikte yetkili kılınmış iki kişinin
imzasını taşıması gereklidir. Merkezin adına imza atmaya yetkili kişiler ve bunların yetkileri
ve dereceleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik İşletici
Merkez işlerinin yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunca alınan kararlar ile Merkezin işletilmesine ilişkin
iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenen bir kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından
beş yıllık süre için yürütülür. Teknik işleticinin belirlenmesinde; Teknik İşleticiliğe ilişkin hedefleri, talep edilen ücreti ve Bakanlıkça istenen diğer hususları içerecek şekilde şirketlerce
Bakanlığa sunulan teklif, şirketin mali bünyesinin sağlamlığı, sigortacılık alanında ve uluslararası reasürans işlemleri ile teknik ve insan kaynakları altyapısı ve benzeri hususlar dikkate
alınır.
(2) Merkez ile Teknik İşletici arasında yapılan sözleşmede Teknik İşleticiye ödenecek
işletme ücretine, hangi harcamaların Teknik İşletici ve Merkez tarafından yapılacağı hususuna,
Teknik İşleticinin temel görev ve sorumluluklarına, sözleşmeye aykırı hareket edilmesi halinde
uygulanacak müeyyidelere, bu sözleşmenin sona erme hallerine ve benzeri hususlara yer verilir.
Merkez tarafından imzalı sözleşmenin bir örneği Bakanlık ve Kuruma iletilir.
(3) Sözleşme en fazla beş yıllık süre için yapılır ve aynı usule göre yenilenebilir. Teknik
işleticiye ödenecek işletme ücreti sözleşmede tespit edilir.
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(4) Teknik İşletici, Merkezle ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesini teminen, kendi
faaliyet gösterdiği mekânlardan farklı bir mekânda bir hizmet birimi oluşturur, yeterli sayıda
uzman personeli tam zamanlı olarak hizmet biriminde görevlendirir ve Merkez iş ve işlemlerinin eksiksiz şekilde yürütülmesi için gereken idari ve teknik altyapıyı sağlar. Bu çerçevede,
işlerin gerektirdiği diğer personel (tam veya yarı zamanlı olarak), mekân, ofis yazılım programları ve teknik donanımlar, kırtasiye malzemeleri ve benzeri diğer ihtiyaçlar Teknik İşletici
tarafından sağlanır. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, Teknik İşleticiden hizmet birimine yönelik iyileştirici önlemler almasını isteyebilir.
(5) Teknik İşleticinin Merkez adına tesis edeceği iş ve işlemler ile kurulacak temaslara
ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Merkez adına yapılan her türlü temas hakkında Yönetim Kurulu üyelerine Teknik İşletici tarafından bilgi verilir. Merkezi malî yükümlülük altına sokacak her türlü işlem için öncelikle Yönetim Kurulu kararı alınması ve işlem sürecinden Yönetim Kuruluna Teknik İşletici tarafından bilgi verilmesi esastır. İvedi harcamalar,
Yönetim Kurulu Başkanının onayı alınarak, elektronik ortamda bilgilendirme yapılmak ve en
az üç üye tarafından uygun görülmek kaydıyla Teknik İşletici tarafından yapılabilir.
(6) Teknik İşletici, işlerini gerekli dikkat ve özenle ve sigortacılık ilkelerini gözeterek
yürütmek zorundadır. Teknik İşleticinin personeli, görevleri sırasında öğrendikleri Merkezle
ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.
Teknik İşleticinin görevleri
MADDE 14 – (1) Teknik İşleticinin görevleri şunlardır:
a) Yetkili sigorta şirketleri ve doğrudan satış kanalları ile operasyonel işlerin yürütülmesi, primlerin tahsili, hasarların tespiti, tazminat ödemelerinin yapılması ve benzeri işleri yürütmek.
b) Risk transferi, reasürans planları ve hasar ödemesinde kullanılmak üzere sermaye
piyasalarından temin edilecek koruma planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayını alarak
uygulamak.
c) Merkez fonlarını, ilgili mevzuat ve Yönetim Kurulunca belirlenen ilke ve kısıtlar
çerçevesinde yatırıma yönlendirmek, varsa Merkezle çalışan portföy yönetim şirketleriyle ilişkileri yürütmek, portföy yönetim şirketlerinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ç) Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım ve eğitim kampanyalarını yürütmek, bu konularda
dışarıdan sağlanan hizmetlerin eşgüdümünü sağlamak.
d) Merkez işleri ile ilgili olarak dışarıdan temin edilmesi gereken mal ve hizmet alımları
hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, bu konuda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmet alım işlemlerini gerçekleştirmek.
e) Merkez işlerinin yürütülmesi bakımından gerekli gördüğü hususlarda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
f) Merkeze ait gelir ve giderler ile tüm hesap ve işlemleri bünyesindeki havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmaları bazında özel ve ayrı kayıtlarda takip etmek ve muhasebeleştirmek.
g) İzleyen yılda yapılması planlanan önemli faaliyet ve projelere, içinde bulunulan yılda
gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin durumuna ilişkin her yıl Kasım ayının ilk haftası içinde
Kuruma sunum yapmak.
ğ) Merkezce bir sonraki yıl gerçekleştirilecek reasürans plasmanlarına ilişkin her yıl
ilgili reasürans planının yürürlük tarihinden en geç bir ay önce Kuruma sunum yapmak.
h) Merkez adına diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, başvuru
ve şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
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ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, her hesap dönemini müteakip dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamak, birer örneğini Bakanlığa ve Kuruma göndermek.
i) Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
j) Merkeze ait evrakları ve diğer belgeleri uygun şekilde muhafaza etmek.
k) Kurum tarafından istenen raporları hazırlamak.
l) Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yapmak.
Bilgi güvenliği
MADDE 15 – (1) Teknik İşletici, bu sıfatı dolayısıyla haiz olduğu bilgi ve belgeler ile
yazılım kaynak kodları ve teknik donanım ayrıntılarını gerek sözleşme süresinde, gerekse sözleşme sonrasında hiç bir şekilde kullanamaz; Kurumun izni olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu çerçevede, Merkez işlerinde çalıştırılacak personelle gizlilik
sözleşmesi yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki hükümler, Merkez adına bilişim, donanım, ağ hizmetleri,
çağrı merkezi ve doğrudan satış gibi hizmetleri sağlayan kuruluşları da kapsar. Bu hizmetleri
sağlayan kuruluşlarla gizlilik sözleşmesi imzalanır.
Merkezin konumu
MADDE 16 – (1) Merkezin konumu ve çalışma adresi İstanbul’da Teknik İşletici tarafından bu amaç için tahsis edilmiş olan yerdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Çalışma Esasları
Sağlanan teminatlar
MADDE 17 – (1) Kurumun önerisi üzerine Bakanlık tarafından Merkez kapsamında
yönetilmesine karar verilen riskler için Merkez tarafından teminat sağlanır veya bu riskler havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmaları aracılığıyla yönetilir.
(2) Kanunun geçici 13 üncü maddesi kapsamındaki riskler ilgili havuz, organizasyon
veya iş birliği mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde Merkez
tarafından yönetilir.
(3) Kanunun 33/A maddesinin sekizinci fıkrasına göre Merkez, Doğal Afet Sigortaları
Kurumuna ve Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı verebilir.
(4) Merkez bünyesinde teminat sunulan risklere ilişkin çalışma usul ve esasları gerek
görülmesi halinde Kurum tarafından belirlenir.
Prim desteği, reasürans ve diğer korumalar
MADDE 18 – (1) Merkez, üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası
sigorta, reasürans ve sermaye piyasalarından sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde koruma temin eder.
(2) Hangi risklerin Merkez kapsamında yönetileceği Kanunun 33/A maddesinin ikinci
fıkrasına göre belirlenir.
(3) Merkez, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Tarım Sigortaları Havuzundan, Kanunun
33/A maddesinin sekizinci fıkrasına göre reasürans desteği alabilir.
Hasar yönetimi
MADDE 19 – (1) Merkez tarafından yönetilmesine karar verilen risklere ilişkin oluşan
hasarlarda hasar tespiti, ilgili havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde ilgisine göre sigorta şirketi veya Merkez tarafından
görevlendirilen ilgili branşlarda ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır. Merkez,
hasar yönetimi kapsamında, ilgili havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarına ilişkin
düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde ilgili diğer taraflardan hizmet alabilir.
(2) Merkez, meydana gelen hasarın büyüklüğüne bağlı olarak, sigorta eksperlerinin sayıca veya nitelik olarak yeterli olmadığı durumlarda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşların teknik personelinden ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin gerekli teknik eğitimi almış kaynaklarından hasar tespitinde yararlanabilir.
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(3) Bu madde kapsamında Merkez, hasar yönetiminin süratle yapılabilmesini teminen
teknolojik olanaklardan da yararlanarak basitleştirilmiş hasar tespit uygulamaları geliştirebilir.
Dağıtım ve satış kanalları
MADDE 20 – (1) Merkez tarafından verilen sigorta teminatları, Merkez tarafından
doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Merkez nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapmaya
yetkili sigorta şirketleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından sunulur.
(2) Merkez nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin
ve bu şirketlerin acentelerinin uyması gereken esaslar Merkez ile sigorta şirketleri arasında yapılacak sözleşmede belirlenir.
(3) Merkez tarafından yapılacak doğrudan satış uygulamalarında, Kurumun uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek kuruluşlardan hizmet alınabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Satın alma ve yatırımlar
MADDE 21 – (1) Merkez kaynakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Merkez kaynakları ile edinilen gayrimenkullerin mülkiyeti Merkeze aittir.
(3) Teknik İşletici, Merkeze ait gayrimenkul, menkul, yazılım, donanım ve nakit varlıklarının korunup gözetilmesi için gerekli tedbirleri alır.
(4) Teknik İşleticinin, harcamalarında ve istihdam politikalarında, tasarrufa riayet edilmesi esastır. Teknik İşletici, Merkez adına yapacağı satın alma ve yatırımlarda, Merkezin hak
ve menfaatlerini korumakla, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket
etmekle yükümlüdür.
Faaliyet raporu ve mali tablolar
MADDE 22 – (1) Merkez, Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetleri mali yılı takip
eden Nisan ayı sonuna kadar faaliyet raporu şeklinde Bakanlığa ve Kuruma bildirir.
(2) Merkez, bilânço ile kâr ve zarar cetvellerinin örneğini Bakanlığa ve Kuruma iletmek
zorundadır.
Bağımsız denetim
MADDE 23 – (1) Merkezin hesap ve işlemleri, bir bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından, giderleri Merkezce karşılanmak üzere, yıllık olarak denetlenir. Teknik İşletici, bu denetimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli imkanları sağlar. Bağımsız denetimden geçmiş ve bir
önceki yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş yıllık rapor, takip eden yılın Nisan ayının sonuna
kadar Teknik İşletici tarafından Bakanlığa, Kuruma ve Yönetim Kuruluna gönderilir. Denetleme
raporlarının şekil ve muhtevasına dair usul ve esaslar Kurum tarafından belirlendiği takdirde
bu usul ve esaslara uyulur.
Denetim
MADDE 24 – (1) Merkezin gelir ve giderleri ile diğer işlemleri her yıl Kurum tarafından denetlenir.
Mevcut Teknik İşletici
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık tarafından görevlendirilen Teknik İşleticinin görevi Bakanlık tarafından yapılan görevlendirme tarihinden başlamak üzere 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre boyunca devam
eder.
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Mevcut komisyon, ücret ve ödemeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Merkez ile Teknik İşletici arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden önce ilgili mevzuat uyarınca belirlenmiş ve Merkeze
ücret, komisyon ve benzeri adlar altında ödeme yapılmasına ilişkin hükümler 13 üncü madde
kapsamında yapılan sözleşmenin imza tarihi itibarıyla sona erer.
(2) 25/5/2021 tarihinden önce Kanunun 33/A maddesi uyarınca oluşturulmuş ve faaliyet
göstermekte olan havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmaları kapsamında birinci fıkrada
belirtilen ödemelerden sözleşme imza tarihine kadar henüz tahsil edilememiş olanlara ilişkin
işlemler ilgili mevzuat uyarınca belirlendiği şekilde devam eder.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN
YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere dört ay süreyle,
üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme
yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin
(c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/2/2011
27850
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
19/9/2012

Sayısı
28416

2-

8/7/2014

29054

3-

8/10/2016

29851

4-

24/3/2020

31078 (Mükerrer)

5-

25/7/2020

31196

6-

19/1/2021

31369

1-
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TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:
KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ
(III – 35/A.2)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının kuruluşlarına, kurucularına, ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine, pay
devirlerine, Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, kitle fonlaması ile fon toplayacak
girişim şirketlerinde aranan niteliklere, paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına, toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimi ile fonlanan şirketlerin genel kurullarına ilişkin usul ve esasları
düzenler.
(2) Kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması
faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35/A ve 99 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bilgi formu: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin ihtiyaç
duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
b) Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması: Kitle fonlaması borçlanma aracı karşılığında
platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,
ç) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
d) Emanet yetkilisi: Platformlar aracılığıyla toplanan fonu, fonlanan şirkete aktarılana
veya yatırımcılara iade edilene kadar bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla
bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara
İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcılarını,
e) Fonlanan şirket: Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya emanet yetkilisi
nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketini,
f) Geniş yetkili aracı kurum: 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)’de
tanımlanan geniş yetkili aracı kurumu,
g) Girişimci: Projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak
arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,
ğ) Girişim şirketi: Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan
anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,
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h) Halka açık ortaklık: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde tanımlanan ortaklığı,
ı) Kalkınma ve yatırım bankası: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kalkınma ve yatırım bankalarını,
i) Kampanya: Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon
toplama talebinin platformun internet sitesinde kamuya duyurulmasını,
j) Kampanya sayfası: Projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca
üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
k) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
l) Katılım bankası: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,
m) Kitle fonlaması: Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından
belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın
platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını,
n) Kitle fonlaması borçlanma aracı (borçlanma aracı): Girişimci veya girişim şirketinin
platformlar aracılığıyla sattığı, fonlanan şirketin borçlu sıfatını haiz olduğu ve nominal değerinin vade tarihine kadar taksitler halinde bilgi formunda açıklanan esaslar çerçevesinde yatırımcıya geri ödenmesi esasına dayanan menkul kıymeti,
o) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ö) Liste: Kurulca paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi
uygun görülen ve elektronik ortamda hizmet veren platformların yer aldığı listeyi,
p) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
r) Nitelikli yatırımcı: Kurulun, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcıları,
s) Önemli etkiye sahip ortak: Sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%10 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurulunda
temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip ortağı,
ş) Pay: Fonlanan şirketin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
t) Paya dayalı kitle fonlaması: Pay karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para
toplanmasını,
u) Platform: Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşu,
ü) Proje: Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
v) Tanıtıcı bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim
aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi,
girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri,
hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel
nitelikteki özet bilgileri,
y) Teknoloji faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve
hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
z) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
aa) Türkiye’de yerleşik kişiler: 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan Türkiye’de yerleşik kişileri,
bb) Üretim faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir
iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi
faaliyetini,
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cc) Üye: Üyelik şartlarını yerine getiren ve platform ile üyelik sözleşmesi akdeden yatırımcıyı,
çç) Üyelik sözleşmesi: Platform ile üyeler arasında elektronik ortamda akdedilen ve
asgari unsurları Kurulca belirlenen çerçeve sözleşmeyi,
dd) Yatırım komitesi: Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite
ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu
onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,
ee) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen yönetim
kontrolünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Platformlara İlişkin Esaslar
Kuruluş ve listeye alınma
MADDE 5 – (1) Platformların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için;
a) Anonim ortaklık olması,
b) Sermayesinin asgari 1.000.000 Türk Lirası tutarında ve tamamının nakden ödenmiş
olması, sermayesinin ve özsermayesinin bu tutardan az olmaması,
c) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
ç) Ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması,
d) Esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran paya ve/veya borçlanmaya dayalı
kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi olarak belirtilmiş olması,
e) Kurucularının 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlaması,
f) Yönetim kurulunun asgari olarak 3 kişiden oluşması,
zorunludur.
(2) Platform kurucuları kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme
ve 6 ncı maddede öngörülen koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle Kurula başvuruda bulunur. Kuruluş başvurusunda Kurulca gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
(3) Platformların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde kitle fonlaması faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Kurul tarafından listeye alınmaları zorunludur.
(4) Platformun, listeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurması gereklidir.
(5) Kurulca listeye alınabilmesi için platformun;
a) Kuruluş şartlarının kaybedilmemiş olması,
b) Ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlaması,
c) Bu Tebliğde nitelikleri belirlenen en az bir yatırım komitesi oluşturmuş olması,
ç) İç kontrol ve risk yönetim sistemi ile muhasebe ve operasyon birimini oluşturmuş
olması,
d) Kurulun bilgi sistemleri yönetimi düzenlemelerinde dar yetkili aracı kurumlar için
öngörülen bilgi sistemleri altyapısını oluşturarak faaliyete geçirmiş olması,
e) Belge, kayıt ve muhasebe işlemlerini yürütecek sorumlu birimde yeterli sayıda personeli istihdam etmiş olması,
f) Kitle fonlaması faaliyetinin operasyonel işlemlerini yerine getirmeyi teminen MKK
ve emanet yetkilisi ile sözleşme imzalaması ve bilgi işlem sistemleri ile teknolojik altyapısını
bu kuruluşların belirlediği esaslar çerçevesinde uyumlaştırması,
g) Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yürütecek platformların, girişimci veya girişim
şirketlerinin borçlanma araçlarından kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin bilgi formunda
belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirebilme kapasitesinin değerlendirilmesini ve kredi
limiti kontrolünün yapabilmesini teminen MKK’nın Yatırımcı Risk Takip Sistemi ile karşılıklı
veri akışını platforma kampanya başvurusunda bulunan girişimci ve girişim şirketleri ile sınırlı
olmak üzere sağlayacak altyapıyı platform nezdinde oluşturması,
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ğ) Üyelerin, girişim şirketi yetkilileri ve/veya girişimci ve/veya fonlanan şirketin yetkilileri ile elektronik ortamda iletişim kurabilecekleri altyapıyı platform nezdinde oluşturması,
h) Kendi personeli arasında, personeli ile hizmet verdiği kişiler arasında ya da hizmet
verdiği kişilerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması, çıkar çatışmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda
izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikası oluşturması ve bu politikayı yönetim kurulu kararına bağlaması,
şartlarını yerine getirmesi zorunludur.
(6) Kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumların
listeye alınma başvurularında beşinci fıkranın (c), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde aranan şartların
sağlanması yeterlidir. Bu Tebliğde listeye alınma şartları dışında platformlar için öngörülen diğer hükümler, aksi belirtilmedikçe, bu fıkrada belirtilen aracı kurumlar ve bankalar bakımından
da uygulanır.
(7) Platformların önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının, önemli etkiye sahip ortaklarının birinci fıkranın (e) bendinde yer alan şartları taşımaları zorunludur.
(8) Listeye alınma başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerdeki eksiklikler ile
Kurulca talep edilen ek bilgi ve belgelerin verilen süre içinde Kurula iletilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.
(9) Kurul, gerekli gördüğü hallerde listeye alınma aşamasında veya faaliyet süresince
genel olarak veya platform bazında mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmasını zorunlu tutabilir.
(10) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen asgari özsermaye şartı, platformun Kurulca
listeye alınmasını takip eden iki yıl süresince yarısı oranında uygulanır.
(11) Platformların paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerinden
hangilerine yetkili olduğu platformun internet sitesinde belirtilir.
Platformun kurucuları, ortakları ve yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Platformun kurucularının, ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin;
a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiş olmaması,
b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
c) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması,
ç) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı mülga Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı oldukları
kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
e) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
f) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
zorunludur.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar; iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına,
ertelenmesine veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın, (b) bendinde yer alan şart
ise buna ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren on yıl geçmesi hâlinde, birinci fıkranın
uygulamasında dikkate alınmaz.
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(3) Platformların en az bir yönetim kurulu üyesinin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan
bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişilerden olması zorunludur.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve
geniş yetkili aracı kurumlar bakımından uygulanmaz.
Dışarıdan hizmet alımı ve kapsamı
MADDE 7 – (1) Platformlar tarafından münhasıran yönetim kurulunca ve yatırım komitesince icra edilmesi gereken faaliyetler ile platformun idaresi haricindeki görev ve yükümlülüklerin ifası için uzman kuruluşlardan hizmet alınabilir.
(2) Dışarıdan hizmet alımı, işin niteliğine uygun olarak platform ile hizmet sağlayıcı
kuruluş arasında akdedilecek bir sözleşme kapsamında yürütülür.
(3) 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde öngörülen şartlar için
dışarıdan hizmet alınmış olması halinde, bu şartların yerine getirildiği kabul edilir.
(4) Dışarıdan alınan hizmetlerde yönetim, içerik tasarımı, erişim, kontrol, denetim, güncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gücü ve sorumluluğunun platformda olması gerekir.
(5) Dışarıdan hizmet alımı, platformun sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(6) Kurul, gerektiğinde genel olarak veya platform bazında dışarıdan hizmet alınabilecek konuları belirlemeye, bu konuları sınırlamaya veya yasaklamaya, niteliğine göre bu hizmetin alınmasını izin koşuluna bağlamaya yetkilidir.
Platformun ortaklık yapısı değişiklikleri
MADDE 8 – (1) Listeye alınma sonrasındaki ortaklık yapısı değişikliklerinde platform
ortağı olan gerçek kişiler ve önemli etkiye sahip tüzel kişiler ile platformların önemli etkiye
sahip tüzel kişi ortaklarının önemli etkiye sahip ortakları için de 6 ncı maddede platform ortaklarına ilişkin öngörülen şartlar aranır.
(2) Bir kişinin platform sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle platform ortağı olması veya
bir ortağa ait payların platform sermayesinin veya oy haklarının %10, %20 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun onayına tabidir.
(3) Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı payların devri herhangi bir
orana bakılmaksızın Kurul onayına tabidir.
(4) Platformun yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylarına sahip
tüzel kişinin sermayesinde %10, %20 veya %50 oranlarının aşılması sonucunu doğuracak şekildeki ortaklık yapısı değişiklikleri Kurulun onayına tabidir. Platformların sermayesinin veya
oy haklarının %10’undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı veren paylarının devri de Kurulun onayına tabidir.
(5) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından yönetim kontrolüne sahip olunan grup içerisinde yapılan devir işlemleri sebebiyle ortaya çıkan ortaklık yapısı değişiklikleri Kurul onayına
tabi değildir. Bu durumda, pay devrini izleyen on iş günü içinde Kurula bildirimde bulunulur.
(6) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, platform sermayesinin veya oy haklarının
yukarıdaki oranlara ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde ise devri izleyen
on iş günü içinde Kurula bildirimde bulunulur.
(7) Platformun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması ve güncel ortaklık yapısı bilgisine
daimi olarak platform internet sitesinde yer verilmesi zorunludur.
(8) Platformun önemli etkiye sahip tüzel kişi ortağının halka açık ortaklık olması halinde pay devirleri bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi bakımından Kurul onayına tabidir.
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(9) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen pay devirleri platformun pay
defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Yatırım komitesi
MADDE 9 – (1) Platform yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yatırım komitesinin;
a) En az 3 üyeden oluşması,
b) Üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki danışmanlık,
teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması,
c) Bir üyesinin platformun yönetim kurulu üyesi olması ve bu üyenin 6 ncı maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartı haiz olması,
ç) En az bir üyesinin 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de tanımlanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına
sahip olması,
d) Üyelerinin tamamının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamış
olması,
zorunludur.
(2) Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların yatırım komitesinin;
a) En az bir üyesinin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve
Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de tanımlanan kredi derecelendirme lisansına
sahip kişilerden olması,
b) Üye sayısının çoğunluğunun birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen tecrübe şartına
ilave olarak istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme ve değerleme alanlarının herhangi birinde en az 5 yıllık tecrübeye sahip kişilerden olması,
zorunludur.
(3) Platformlar, birinci ve ikinci fıkralarda sayılan şartların sağlanması şartıyla birden
fazla yatırım komitesi oluşturulabilir.
(4) Kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumların
yatırım komitesinin en az bir üyesinin 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip olması halinde, bir üyenin platformun yönetim kurulu üyesi olması
şartı aranmaz.
(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarda sayılan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde, platform yönetim kurulu, şartların kaybedildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren
en geç 10 iş günü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula
iletir.
(6) Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun
gerekçesi platform tarafından yazılı olarak 2 iş günü içinde Kurula bildirilir.
(7) Yatırım komitesi üyeliğine atanacak kişilerin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında aranan şartları sağladıklarını gösteren belgelerle birlikte platform tarafından yazılı olarak Kurula
bildirilmesi şarttır.
(8) Yatırım komitesi, bilgi formunun onaylanmasına ve paya dayalı kitle fonlaması bakımından Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun, borçlanmaya dayalı kitle
fonlaması bakımından Ek-3’te asgari unsurları belirlenen kredibilite raporunun incelenmesine
yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren bir değerlendirme politikası
oluşturur ve bu politika platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde kamuya duyurulur.
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(9) Yatırım komitesinin bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu
yönde karar vermesi ile mümkündür. Platform tarafından bu fıkrada belirtilenden daha ağır bir
nisabın belirlenmesi mümkündür.
(10) Yatırım komitesi üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere ait kampanya
başvurularının değerlendirilmesine ilişkin yatırım komitesi müzakerelerine katılamaz ve oy
kullanamazlar. Bu yasak, yatırım komitesi üyesinin müzakareye katılmamasının ve oy kullanmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, ilgili yatırım komitesi üyesinin müzakereye katılabilmesine ve oy kullanabilmesine ilişkin kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da, ilgili yatırım komitesi üyesinin aynı zamanda
yönetim kurulu üyesi olması halinde, ilgili üye katılamaz. Bu fıkra kapsamına giren durumların
ilgili üye tarafından yatırım komitesine açıklanması ve yasağa uyulması zorunludur.
(11) Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim
şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.
Listeden çıkma
MADDE 10 – (1) Platform, 5 inci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, bu durumu 2 iş günü içinde Kurula bildirir. Kurulca uygun görülen süre içinde
listeye alınma şartlarının herhangi birini sağlayamayan platform Kurul tarafından resen listeden
çıkarılır.
(2) Kuruluş için Kuruldan izin almasını takiben 6 ay içinde listeye alınmak üzere başvurmayan platformun listeye alınma hakkı düşer.
(3) Kurul tarafından listeye alınmasını takiben 6 ay içinde, platforma kampanya başvurusunda bulunulması halinde kampanya sürecinin fiilen yürütülebilmesine imkan sağlayacak
şekilde faaliyete geçmeyen platform, Kurul tarafından resen listeden çıkarılır.
(4) 11 inci maddenin on altıncı fıkrası uyarınca Kurula gönderilen finansal tablo ve raporlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartın kaybedildiğinin tespit
edilmesi halinde Kurul tarafından ilgili şartın sağlanması için platforma şartların kaybedildiğinin tespitinden itibaren 1 yılı aşmamak üzere makul bir süre verilir. Kurulca verilen süre içinde şartın sağlanamaması halinde platform Kurul tarafından resen listeden çıkarılabilir.
(5) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere aykırı eylemleri tespit edilen platformlar
ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya faaliyet izinleri iptal edilen kalkınma ve yatırım
bankaları, katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumlar Kurulca resen listeden çıkarılabilir
veya faaliyetlerinin sadece paya dayalı ya da borçlanmaya dayalı olarak yürütülmesine karar
verilebilir.
(6) Kurulca resen veya başvuru üzerine listeden çıkarılan platformlar, listeden çıkarılmaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren bir yıl süreyle kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere yeniden listeye alınmak için Kurula başvuramaz. Kurulca resen listeden çıkarılan
platformun ortakları 1 yıl süreyle kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca listeye
alınmak için başvuruda bulunan başka bir platformda veya Kurul listesinde bulunan bir platformda herhangi bir unvan altında görev alamaz ve ortak olamaz.
(7) Süresi içinde listeye alınmak üzere Kurula başvuruda bulunmayan veya listeye alınma izni başvurusu Kurulca olumlu karşılanmayan platformlar ile listeden çıkarılan platformların, bu hususların kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde sona erme kararı
almaları veya esas sözleşmelerini ticaret unvanı ile amaç ve faaliyet konuları da dâhil kitle fonlaması faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmeleri zorunludur. Bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ilanı izleyen 10 iş günü içinde Kurula gönderilir.
Listeden çıkarılmalarına ilişkin Kurul kararının kendilerine bildirildiği tarihte, platformların
kitle fonlamasına aracılık etme ve elektronik ortamda hizmet verme yetkisi sona erer.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Platformların Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Platformlar münhasıran paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetini yürütebilirler. Platformların;
a) Bu faaliyetin yürütülmesi esnasında girişimciye, girişim şirketine ve fonlanan şirkete
yönelik danışmanlık hizmeti vermesi,
b) Girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere Kuruldan faaliyet izni alan portföy
yönetim şirketleri ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik uyarınca akredite edilmiş ve anonim ortaklık olarak
kurulmuş bireysel katılım yatırımcısı ağlarına iştirak etmeleri,
c) Her bir kampanya için hedeflenen fon miktarının azami %20’sine kadar olacak şekilde, kampanyalara toplamda özkaynaklarının azami %50’sine kadar fon sağlamaları,
bu fıkraya aykırılık teşkil etmez.
(2) Kitle fonlaması faaliyeti sırasında uyulması gereken esasların, girişim şirketi veya
girişimci ile platform arasında akdedilecek ve asgari unsurları Ek-4’te belirlenen yazılı bir kitle
fonlaması sözleşmesine bağlanması zorunludur.
(3) Platformlar;
a) Fon toplanan her bir proje için kampanya sayfası oluşturarak, kampanya sürecinde
ve paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformlarda kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş yıl boyunca, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformlarda ise kampanya kapsamında çıkarılan borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştiği
tarihe kadar fonlanan şirkete ilişkin periyodik açıklamaların bu sayfa üzerinden yapılmasını
sağlayacak gerekli altyapıyı kurma,
b) Yatırım komitesi tarafından onaylanan bilgi formunu (a) bendinde belirtilen kampanya sayfasında yayımlama, bilgi formu ve kampanyaya ilişkin, somut ve rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken önemli kabul edebileceği ve yatırım kararını etkileyebilecek
nitelikteki; projeyle ilgili gelişmeler, fonlanan şirkete ilişkin kâr dağıtımı, borca batıklık tehlikesi, sermayenin artırılması veya azaltılması, finansal durumundaki değişiklikler, faaliyet gösterilen sektöre ilişkin gelişmeler, kamu otoritelerinin fonlanan şirketin faaliyet gösterdiği sektörü etkileyecek nitelikteki kararları, faaliyetlerine ilişkin bilgiler, yönetim kadrosundaki değişiklikler, fonlanan şirket veya yöneticileri hakkında açılan davalar, fonlanan şirketin konkordato başvurusu, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvuru yapması gibi bilgileri kampanya süresince ve paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformlarda kampanyanın
gerçekleştiği takvim yılını izleyen 5 yıl boyunca, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti
yürüten platformlarda kampanya kapsamında çıkarılan borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştiği takvim yılını izleyen 5 yıl boyunca bu sayfada yatırımcıların incelemesine açık tutma,
c) Yatırımcılardan toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde kampanya süresi tamamlanana kadar platform adına, kampanya süresinin hedeflenen fon tutarına ulaşılarak tamamlanmasını müteakip fonlanan şirket adına açılan hesaplarda bloke ettirilerek fonlanan şirkete
aktarılmasını veya bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırımcılara iade edilmesini
sağlama,
ç) Payların veya borçlanma araçlarının MKK nezdinde kayden oluşturulma sürecine
kadar gerçekleştirilecek işlemleri yerine getirme veya bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla yerine
getirilmesini sağlama,
d) Kampanya süresince, bilgi formunda yer verilen hususlara aykırılıkları önlemekle
sınırlı olacak şekilde yatırımcıların hak ve menfaatlerininin ihlalini önleyici tedbirleri alma,
e) Yatırımcılara, girişimcilere, girişim şirketlerine ve fonlanan şirkete ilişkin bilgilerin
gizliliğini muhafaza etme ve bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını teminen gerekli her türlü
tedbiri alma,
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f) Emanet yetkilisinin toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağını, alınacak ücret, komisyon ve kesintileri internet sitesinde ilan etme,
görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
(4) Platformlar, her bir kampanyanın değerlendirilmesinde ve yayımlanmasında adil
ve şeffaf olmak ve taraflar arasında çıkar çatışmasına sebebiyet vermemekle yükümlüdür.
(5) Platformlar üyelerinin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunmamakla, iyi
niyet kurallarına aykırı hareket etmemekle, üyelerin piyasa hakkındaki bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanarak kendi lehlerine kazanç sağlamamakla yükümlüdür.
(6) Platformlar girişim şirketlerinin veya girişimcilerin kampanya başvurularını yatırım
komitesine sunmadan önce reddedebilir. Her halükarda reddedilen başvuruların reddedilme
gerekçesi hakkında platform tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir.
(7) Yatırım komitesine sunulan kampanya başvurularının platformda yayımlanması yatırım komitesinin onayı ile mümkündür. Bu onay, 9 uncu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca
oluşturulan değerlendirme politikasında yer alan her bir ölçüt bakımından yatırım komitesince
yapılan değerlendirmeleri içeren bir rapora bağlanır ve bu rapor bilgi formu ile birlikte ilgili
projenin kampanya sayfasında yayımlanır. Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir
projenin kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe
ve şerhin gerekçesine ilişkin açıklamalar bilgi formu ile birlikte ilgili projenin kampanya sayfasında yayımlanır.
(8) Yatırım komitesi tarafından bilgi formunun onaylanması için asgari olarak bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen bilgi formu standartlarına
göre eksiksiz olduğunun tespiti zorunludur.
(9) Platformlar, her bir kampanyaya ilişkin onaylı bilgi formunun, fon sağlama talebinin
iletilmesinden önce ilgili üye tarafından okunduğunu tespit etmekle yükümlüdür.
(10) Platform nezdinde kampanya yürütülebilmesi için bilgi formunun yatırım komitesi
tarafından onaylanması ve bu formun kampanya sayfasında yayımlanması zorunludur. Bilgi
formu gerçek kişi girişimci, tüzel kişi girişimcinin veya girişim şirketinin yetkilileri ve platformun yatırım komitesi üyeleri tarafından imzalanır.
(11) Platformlar, kampanyalarını yürüttükleri girişim şirketlerini veya girişimcileri bu
Tebliğ kapsamındaki yükümlülükleri hakkında yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak
üzere herhangi bir iletişim aracıyla bilgilendirmek zorundadır. Platformun bu yükümlülüğünü
yerine getirdiğine dair ispat yükü platforma aittir.
(12) Platformların, yatırım komitesinin bilgi formunun onaylanmasına ilişkin değerlendirme sürecinde girişim şirketlerinden veya girişimcilerden yeterli bilgi ve belgeyi temin
etmeleri ve yatırım komitesinin kararına dayanak oluşturan belge, kayıt ve raporları kampanya
süresinin bitimini takip eden 5 yıl süre ile saklamaları zorunludur.
(13) Platformlar her bir kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan
yatırımcı sayısı ve kalan kampanya süresi hakkında platformun internet sitesinde anlık olarak
bilgi verir. Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir kampanya için
kampanya süresinin sona ermesini takip eden iş günü fonlama sonuçları platformun internet
sitesinde kamuya duyurulur.
(14) Platformlar kendilerine ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin tanıtım ve reklamlarda
yalnızca kampanya süreci tamamlanmış projelerden yararlanabilir.
(15) Altı aylık ve yıllık takvim dönemleri itibarıyla platformlar tarafından asgari olarak
fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam kampanya sayıları ile fonlaması
gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarı bilgilerini içeren rapor
hazırlanarak ilgili dönemin sona ermesini takip eden otuz gün içinde elektronik ortamda Kurula
iletilir ve platform internet sitesi üzerinden kamuya duyurulur.
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(16) Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar, TTK uyarınca hazırlanan finansal
tablo ve raporlarını veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan
yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna
kadar Kurula gönderir ve internet sitesi üzerinden kamuya duyurur.
(17) Platform nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımı,
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili diğer mevzuata
tabidir.
(18) Borsa tarafından uygun görülen fonlanan şirket paylarına ve borçlanma araçlarına
ilişkin ikincil piyasa işlemleri, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili pazarda gerçekleştirilebilir.
Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler
MADDE 12 – (1) Kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankalarının tabi olduğu
mevzuatta yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, sadece paya dayalı kitle fonlama faaliyeti yürüten platformlar, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya rehin
almak suretiyle kredi veya ödünç para verme işlerine aracılık edemezler ve pay dışında herhangi
bir sermaye piyasası aracı karşılığında kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.
(2) Platformlar, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile diğer şirketlere yatırım yapılması amaçlı projelere ilişkin kitle
fonlaması faaliyeti yürütemezler.
(3) Platformlar yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik Türkiye’de yerleşik
kişilerden fon toplanması amacıyla kitle fonlaması faaliyeti yürütemezler.
(4) Platformlar projelere ilişkin yatırımcılara yönelik olarak yatırım tavsiyesi niteliğindeki değerlendirme, analiz ve yorumlarda bulunamazlar.
(5) Platformlar, kampanya süreci tamamlanmamış projeleri tanıtmaya yönelik basılı ya da
elektronik ortamda paylaşılan tanıtıcı bilgiler ile platforma veya kampanya sayfasına yönlendirme yapan tanıtımlar hariç olmak üzere kampanyası yürütülen projelere ait ticari ürün ve/veya
hizmetlerin reklamlarını yayımlayamazlar.
(6) Platformlar;
a) Kendilerinin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik,
b) Kendilerine ait projelerin veya sermayelerinin %20 veya daha fazlasını temsil eden
paylarına veya oy haklarına, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylarına
sahip oldukları girişim şirketlerine veya tüzel kişi girişimcilere ait projelerin kitle fonlaması
yoluyla fonlanmasına yönelik,
c) Ortakları, yönetim kurulu ve yatırım komitesi üyeleri ile bu kişilerin eşlerinin, alt ve
üst soylarının tek başlarına veya birlikte sermayesinin %20 veya daha fazlasını temsil eden
paylarına veya oy haklarına, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı veren imtiyazlı paylarına
sahip oldukları girişim şirketlerinin veya tüzel kişi girişimcilerin veya bu kişilere ait projelerin
kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik,
kampanya yürütemezler. Bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin kontrollerin yapılmasından platform sorumludur.
(7) Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paya veya borçlanma aracına ilişkin
olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden
üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.
Yurt dışında yerleşik platformların faaliyetleri
MADDE 13 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama
gibi faaliyetlerde bulunulmamış olması şartıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında yerleşik platformlar üzerinden katıldıkları kitle fonlaması işlemleri, bu amaçla yurt dışında açtıkları
hesaplar, söz konusu hesaplara gönderilen nakit ve diğer kıymetler ile bu hesaplar üzerinden
gerçekleştirdikleri işlemler bu Tebliğin kapsamı dışındadır.
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(2) Birinci fıkranın uygulanması kapsamında yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kitle fonlama faaliyetlerine ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı halinde
faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir ve bu Tebliğ hükümleri
uygulanır. Faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave
kıstaslar Kurul tarafından belirlenebilir.
Platforma üyelik işlemleri
MADDE 14 – (1) Kitle fonlaması işlemlerinde bulunabilmek için yatırımcıların ilgili
platforma elektronik ortamda üye olmaları zorunludur.
(2) Platformlar tarafından üyelik işlemleri kapsamında;
a) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişilerin imza yetkilileri için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanması ve bu suretle
kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin MKK’ya iletilmesi,
b) Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler için bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıldığının ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi ve
bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin MKK’ya iletilmesi,
c) Üyelerle Ek-5’te asgari unsurları belirlenen üyelik sözleşmesinin akdedilmesi, bu
sözleşmenin elektronik ortamda saklanması ve bir örneğinin uygun haberleşme vasıtasıyla üyelere iletilmesi,
ç) Üyelerden, Ek-6’da yer alan “Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nun okunup anlaşıldığına dair yazılı veya elektronik bir beyanın alınması, bu beyanın saklanması ve bir örneğinin uygun haberleşme vasıtasıyla üyelere iletilmesi,
d) Üyelerin kitle fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduklarının, yatırımlarının tümünü kaybedebileceklerinin ve sahip olacakları payların ve/veya borçlanma araçlarının devir imkânının kısıtlı olabileceğini anladıklarının tespit
edilmesi ve yapılan tespit sonucunda kitle fonlaması yatırımlarına uygun olmadığı değerlendirilen kişilerin üyelik başvurularının reddedilmesi,
e) Nitelikli yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturulabilmesi için üyelik işlemleri tamamlanmadan önce üyenin MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olduğunun tespit edilmesi,
f) Varsa üyelerin yıllık net gelirlerine ilişkin beyanlarının derhal MKK’ya iletilmesi ve
bu beyanların saklanması,
g) Üyelerden risk bilgilerinin toplanmasına ve gerek görülmesi halinde üçüncü kişiler
ile paylaşılmasına ilişkin açık rızalarının alınması,
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetine İlişkin Genel Esaslar
Paya dayalı kitle fonlamasında yatırım sınırları
MADDE 15 – (1) Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içinde paya
dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 50.000 Türk Lirası yatırım yapabilir. Ancak bu sınır
200.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin
%10’u olarak uygulanabilir.
(2) Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına ilişkin kontrol, platformlarca üye bazında
MKK’ya iletilen en son tarihli beyan dikkate alınarak MKK tarafından gerçekleştirilir.
Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir
anonim şirketin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için anonim şirkete dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye
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artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunludur. Girişim şirketlerinin mevcut paylarının satışı suretiyle fon toplanamaz.
(2) Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının
nakden ödenmiş olması zorunludur.
(3) Yatırımcılara verilecek paylardan doğan ortaklık hakları ile varsa bu paylara ilişkin
imtiyazlar bilgi formunda açıkça belirtilir. Nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatırımcılara
verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz.
(4) Bir girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde platformlar aracılığıyla paya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabilir ve bu dönemde
toplanabilecek fon tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve
her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez. Bilgi formunda açıklanmak
ve ihraç sınırını geçmemek kaydıyla paya dayalı kitle fonlaması kapsamında talep edilen fon
miktarının azami %20’sine kadar ek fon toplanabilir. Bir proje için herhangi bir on iki aylık
dönemde paya ve/veya borçlanmaya dayalı olarak toplanabilecek fon tutarı Kurulca izahname
hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen
ihraç sınırını geçemez.
(5) 1.000.000 Türk Lirasını aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış
sayılması için hedeflenen fonun en az %5’ine tekabül eden tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunludur. Bu zorunluluk toplanan ek fon
bakımından uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen sınırların altında olmamak kaydıyla, girişim şirketi veya girişimci tarafından bilgi formunda belirtilmek kaydıyla nitelikli yatırımcılara tahsisat
oranı belirlenebilir.
(6) Dördüncü ve beşinci fıkralardaki sınırlara ilişkin kontroller MKK tarafından yerine
getirilir.
(7) Girişimciler veya girişim şirketlerinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinin başladığı tarihi
takip eden 3 yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya
cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.
Paya dayalı kitle fonlamasının kampanya süreci
MADDE 17 – (1) Paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci, bir girişimci
veya girişim şirketi tarafından herhangi bir platforma pay karşılığında fon toplama talebiyle
başvurulduğu anda başlar. Herhangi bir kampanya süreci tamamlanmadan aynı girişim şirketi
veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya süreci başlatılamaz.
Ancak, paya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı anda borçlanmaya dayalı kampanya yürütülmesi mümkün olup, şu kadar ki bu kampanya süreçlerinin herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya süreci de sonlandırılır ve bu maddenin
ve yirminci maddenin sekizinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Kampanya süresi, yatırım komitesi tarafından onaylanmış bilgi formunun kampanya
sayfasında yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Platform üyeleri tarafından kampanya süresi boyunca ilgili projeye yönelik fon sağlama talepleri platforma iletilir.
Bu taleple eş zamanlı olarak üyeler fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile
uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla yerine getirir.
(3) Platform, yatırımcılar tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini kampanya
süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve emanet yetkilisine iletir. Fonların toplanması, toplanan
fonların emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilerek fonlanan şirkete
aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının yatırımcılara iade edilmesi emanet yetkilisi tarafından sağlanır.
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(4) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren
48 saat içinde cayma hakkına yönelik bildirimin platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkı kullanımının Platform
tarafından emanet yetkilisine iletilmesini takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından
fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.
(5) Varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihinden
önce toplanması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar
bakımından sona ermesi şartıyla kampanya süresi erken sonlandırılabilir.
(6) Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, platformca bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen
dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın yatırımcılara iadesi sekizinci fıkrada belirlenen esaslara göre platformun ilgili listeyi emanet yetkilisine iletmesini takiben yatırımcılar
arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirilir.
(7) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon tutarının nemasının yatırımcılara iadesi sonrasında;
a) 1) Girişimci tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini
takip eden doksan gün içinde bir anonim şirket kurulması zorunludur. Anonim şirketin kurulması ile emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden otuz iş günü içinde fonlanan şirket tarafından toplanan fon
tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.
2) Girişimci tarafından kurulacak anonim şirketin TTK’nın 332 nci maddesinde belirtilen en az sermaye tutarının tamamının, emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta
bloke edilen tutardan gerçek kişi girişimciler lehine ödenmesi ve bu şekilde ortağı gerçek kişi
girişimciler olan bir anonim şirket kurulması mümkündür. Bu halde yatırımcılara fonlanan şirketin paylarının verilmesini teminen sermaye artırımının, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip en geç 2 iş günü içinde TTK’nın 416 ncı maddesi uyarınca yapılacak çağrısız genel
kurulda alınacak karar ile tamamlanması ve bilgi formunda bu duruma ilişkin bilgiye açıkça
yer verilmesi zorunludur. Bu alt bent kapsamındaki işlemler nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı
zararlardan platform ve girişimci müteselsilen sorumludur.
3) Fonlanan şirketin kuruluşunda, fonlanan proje ve projeye ilişkin malvarlığı unsurlarının, TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, girişimci tarafından ayni sermaye olarak konulması mümkündür.
4) Fonlanan şirketin yatırımcılar ve girişimciden oluşacak ortaklık yapısına bilgi formunda yer verilir. Fonlanan şirketin kurulmasından sonra, projeye ilişkin oluşacak haklar da
dahil tüm malvarlığı unsurları fonlanan şirkete aittir.
5) Fonlanan şirketin kurulmasından önce finansmanı sağlanan projeye ilişkin malvarlığı
unsurlarının bulunması ve bunların fonlanan şirkete kuruluşta ayni sermaye olarak konulmaması halinde, söz konusu malvarlığı unsurlarının, yatırımcıların herhangi bir zarara uğratılmaması ve devir bedelinin fonlanan şirketin sermayesinin binde birini aşmaması kaydıyla, kuruluşu takip eden en geç 30 iş günü içinde fonlanan şirkete devredilmesi zorunludur. Bu işlemler
nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan, girişimciler sorumludur.
b) Girişim şirketi tarafından yürütülen kampanyalarda;
1) Fon toplayan girişim şirketinin anonim şirket olması durumunda, platform adına
emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi
nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve fonlanan şirket tarafından kampanya süresinin sona
ermesini takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.
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2) Fon toplayan girişim şirketinin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin
sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış
olması, dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın
açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu
hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete
dönüşümü takiben fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması
öncesinde anılan mali müşavir raporunun kampanya sayfasında ilan edilmesi gerekir. Platform
adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve fonlanan şirket tarafından dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı
yapılır.
c) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip platform, her bir yatırımcının
sağladığı fon tutarı ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değeri bilgisini
iki iş günü içinde MKK’ya iletir. Fonlanan şirketin sermayesini temsil eden tüm paylarının
Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Fonlanan
şirket, Kanunun 35/A maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine tabidir.
ç) Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben emanet yetkilisi nezdinde fonlanan şirket
adına bloke edilen fonun, fonlanan şirkete tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla
birlikte kampanya süreci sona erer.
(8) Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle
birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde platform tarafından
yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu
bildirimi takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu
suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.
(9) Yedinci fıkrada düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu fıkrada düzenlenen sürelerin bitimini takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. Bu durumda yatırımcıların özel hukuk hükümlerinden doğan hakları
saklıdır.
(10) Listeden çıkarılan platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri
sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre yatırımcılara iade edilir.
(11) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında ilgili platforma iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile emanet yetkilisine intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve kampanya süresinin sona ermesini takiben payların üye bazında dağıtımının tespitine
yönelik işlemler bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve emanet yetkilisi tarafından
belirlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleştirilir.
(12) Paya dayalı kitle fonlaması aracılığıyla fon toplanmasında, girişim şirketinin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle yatırımcılara verilecek
pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına, yatırım komitesince onaylanacak
bilgi formunda yer verilmesi zorunludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetine İlişkin Genel Esaslar
Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında yatırım sınırları
MADDE 18 – (1) Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, bir takvim yılı içinde borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 50.000 Türk Lirası yatırım yapabilir. Ancak bu
sınır 200.000 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net
gelirinin %10’u olarak uygulanabilir.
(2) Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye azami 20.000 Türk Lirası yatırım yapabilir.
(3) Bu madde kapsamında yatırım sınırlarına ilişkin kontrol, platformlarca üye bazında
MKK’ya iletilen en son tarihli beyan dikkate alınarak MKK tarafından gerçekleştirilir.
Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Borçlanma aracı satışı dışında, borç veya ödünç sözleşmesi ya da
borç ilişkisi doğuran herhangi başka bir sözleşme vasıtasıyla veya borçlanma aracı dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı karşılığında borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütülemez.
(2) Borçlanma aracı karşılığında yatırımcılardan toplanan fonların tamamının nakden
ödenmiş olması zorunludur.
(3) Yatırım komitesi, 11 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca kredibilite raporuna
ilişkin hazırlayacağı raporda girişim şirketinin finansal durumu ile mevcut ve proje sürecindeki
genel ekonomik koşulları gözeterek, yürütülecek proje kapsamında fonlanan şirketin yatırımcılara geri ödemeleri düzenli olarak yapıp yapamayacağı hakkında bir değerlendirmeye yer verir. Rapor sonucuna göre fon toplayabileceği değerlendirilen girişimci ve/veya girişim şirketince
çıkarılacak borçlanma aracına ilişkin faiz ve benzeri getiriler, vade ve ödeme koşulları, yatırım
komitesi ve girişimci veya girişim şirketi tarafından belirlenir. Belirlenmiş faiz ve benzeri getiriler, vade ve ödeme koşulları ile borçlanma aracına ilişkin diğer tüm hak ve yükümlülükler
bilgi formunda açıkça belirtilir. Borçlanma araçlarının satışı aynı tutarda fon sağlayan yatırımcılar arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde gerçekleştirilir.
(4) Bilgi formunda yer verilen faiz ve benzeri getiri oranından daha düşük bir orandan
fon toplanamaz.
(5) Yatırımcılara satılacak borçlanma aracına ilişkin yatırım komitesi ve girişimci veya
girişim şirketi tarafından belirlenecek faiz ve benzeri getiri oranı ilgili borçlanma aracının vadesine en yakın, bir tanesinin vadesi borçlanma aracından kısa ve bir tanesinin vadesi borçlanma aracından uzun olmak üzere iki adet Devlet İç Borçlanma Senetleri için kampanya süresinin
başladığı tarihten bir gün öncesinde belirlenen faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasının %50 fazlasını aşamaz, vade ise 5 yıldan fazla olamaz. Borçlanma araçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülükleri vade tarihinde tek seferde yerine getirilemez. Borçlanma araçlarından;
a) Vadesi bir yıldan iki yıla kadar olanların vade tarihinden önceki son üç ay içinde geri
ödeme yükümlülüklerinin en fazla %15’i,
b) Vadesi iki yıldan üç yıla kadar olanların vade tarihinden önceki son altı ay içinde
geri ödeme yükümlülüklerinin en fazla %25’i,
c) Vadesi üç yıldan dört yıla kadar olanların vade tarihinden önceki son bir yıl içinde
geri ödeme yükümlülüklerinin en fazla %30’u,
ç) Vadesi dört yıldan beş yıla kadar olanların vade tarihinden önceki son bir yıl içinde
geri ödeme yükümlülüklerinin en fazla %25’i,
yapılabilir.
(6) Bir girişimci veya girişim şirketi tarafından herhangi bir on iki aylık dönemde platformlar aracılığıyla borçlanmaya dayalı olarak en fazla iki kampanya ile fon toplanabilir ve bu
dönemde toplanabilecek fon tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet
tanınan ve her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez. Her durumda,
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girişimci veya girişim şirketinin borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla toplayabileceği
fon tutarı, finansmanı talep edilen projenin kredibilite raporunda yer verilen geleceğe yönelik
nakit akımlarının, kredibilite raporunun imzalandığı tarihteki indirgenmiş değerinin %50’sinden
fazla olamaz. Bir proje için herhangi bir on iki aylık dönemde paya ve/veya borçlanmaya dayalı
olarak toplanabilecek fon tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez.
(7) Girişimci veya girişim şirketi tarafından bilgi formunda belirtilmek kaydıyla nitelikli
yatırımcılara tahsisat oranı belirlenebilir.
(8) Projenin kredibilite raporunda yer verilen nakit akımlarının indirgenmiş değeri proje
bazında platform tarafından MKK’ya bildirilir. Bu maddenin altıncı fıkrasındaki sınırlara ilişkin
kontroller MKK tarafından yerine getirilir.
(9) Girişimciler veya girişim şirketinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinde yatırımcılara satışı
gerçekleştirilen borçlanma aracından doğan tüm borçların itfasının gerçekleştiği tarihe kadar,
miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle
yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç
olmak üzere fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.
(10) Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden platformlar, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması kampanyalarına ilişkin temerrüt oranlarını ve borçlanmalarda uygulanan
faiz ve benzeri getiri oranlarını sürekli olarak internet sitesinde duyurmakla yükümlüdür. Yapılacak duyurunun, işlemlerin gerçekleştirildiği anasayfa üzerinde “Temerrüt ve Faiz/Getiri
Oranları” şeklinde isimlendirilmesi zorunludur.
(11) Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden platformlar, onuncu fıkra uyarınca internet sitesinde duyurmakla yükümlü oldukları bilgilerin mevcut olmaması halinde,
yurt dışında kurulu ilgili otoriteler tarafından yetkilendirilen iki farklı platforma ait aynı mahiyetteki verileri duyurmakla yükümlüdür.
(12) Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında, Kurulun borçlanma araçlarının ihracına,
borçlanma araçları sahipleri kuruluna, teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisine ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler uygulanmaz. Bu Tebliğ kapsamında çıkarılan borçlanma araçları için Kanunun 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.
(13) Bilgi formunda açıkça yer verilmesi şartıyla, borçlanma araçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerinin nakit yerine, yükümlülüğün yerine getirilmesi sırasında yatırımcıların
yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere bilgi formunda belirtilen iletişim aracıyla
rızasının alınması şartıyla fonlanan şirketin payının verilmesi suretiyle veya bilgi formunda
belirtilen şekilde yerine getirilmesi mümkündür. Geri ödeme yükümlülüklerinin fonlanan şirketin paylarının yatırımcılara verilmesi suretiyle yerine getirilmesi halinde bilgi formunda sahip
olunan borçlanma araçlarının nominal değeri karşılığında verilecek pay tutarının ve payların
verilme şeklinin belirtilmesi ve geri ödeme yükümlülüklerinin nakit veya fonlanan şirketin
paylarının yatırımcılara verilmesi suretiyle yerine getirilmesi hususundaki seçimlik hakkın yatırımcılara ait olacağının belirtilmesi zorunludur.
Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasının kampanya süreci
MADDE 20 – (1) Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin kampanya süreci, bir
girişim şirketi veya girişimci tarafından herhangi bir platforma borçlanma aracı karşılığında
fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Herhangi bir kampanya süreci tamamlanmadan
aynı girişim şirketi veya girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir kampanya
süreci başlatılamaz. Ancak, borçlanmaya dayalı kampanya süreci devam eden proje için aynı
anda paya dayalı kampanya yürütülmesi mümkün olup, şu kadar ki bu kampanya süreçlerinin
herhangi birinde hedeflenen fonun toplanamaması halinde diğer kampanya süreci de sonlandırılır ve on yedinci maddenin ve bu maddenin sekizinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır.
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(2) Kampanya süresi, yatırım komitesi tarafından onaylanmış bilgi formunun kampanya
sayfasında yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış günü geçemez. Platform üyeleri tarafından kampanya süresi boyunca ilgili projeye yönelik fon sağlama talepleri platforma iletilir.
Bu taleple eş zamanlı olarak üyeler fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile
uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla yerine getirir.
(3) Platform, yatırımcılar tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini kampanya
süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve emanet yetkilisine iletir. Fonların toplanması, toplanan
fonların emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilerek, fonlanan şirkete
aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının yatırımcılara iade edilmesi emanet yetkilisi tarafından sağlanır.
(4) Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren
48 saat içinde cayma hakkına yönelik bildirimin platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkı kullanımının Platform
tarafından emanet yetkilisine iletilmesini takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından
fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.
(5) Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihinden önce toplanması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona
ermesi şartıyla kampanya süresi erken sonlandırılabilir.
(6) Kampanya süresinde, hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde,
platformca bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak tutarı aşan kısmın yatırımcılara iadesi platformun ilgili listeyi emanet yetkilisine
iletmesini takiben emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre yerine getirilir.
(7) Kampanyanın erken sonlanması veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon tutarının nemasının yatırımcılara iadesi sonrasında;
a) 1) Girişimci tarafından yürütülen kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini
takip eden doksan gün içinde girişimci tarafından bir anonim şirket kurulması zorunludur. Anonim şirketin kurulması ile emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen
fon, kurulacak anonim şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır.
2) Fonlanan şirketin kurulmasından sonra, projeye ilişkin hakların yatırımcıların herhangi bir zarara uğratılmaması kaydıyla, kuruluşu takip eden en geç otuz iş günü içinde fonlanan şirkete devrine veya 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartın sağlanmasına ilişkin
işlemler tamamlanır. Bu işlemler nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan, girişimci sorumludur.
b) Girişim şirketi tarafından yürütülen kampanyalarda;
1) Fon toplayan girişim şirketinin anonim şirket olması durumunda, platform adına
emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, fonlanan şirketin emanet yetkilisi
nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır.
2) Fon toplayan girişim şirketinin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin
sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış
olması, dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın
açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu
hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete
dönüşümü takiben girişim şirketinin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması
öncesinde anılan mali müşavir raporunun kampanya sayfasında ilan edilmesi gerekir. Platform
adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından fonlanan şirketin emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır.
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(8) Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle
birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde platform tarafından
yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu
bildirimi takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu
suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.
(9) Yedinci fıkrada düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu fıkrada düzenlenen sürelerin bitimini takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. Bu durumda yatırımcıların özel hukuk hükümlerinden doğan hakları
saklıdır.
(10) Listeden çıkarılan platformlar nezdinde devam etmekte olan kampanya süreçleri
sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre yatırımcılara iade edilir.
(11) Yatırımcılar tarafından kampanya bazında ilgili platforma iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile emanet yetkilisine intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve kampanya süresinin sona ermesini takiben borçlanma araçlarının üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve emanet
yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleştirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Fon Kullanım Yerlerine ve Girişim Şirketlerine İlişkin Esaslar
Paya dayalı kitle fonlamasında fon kullanım yerleri
MADDE 21 – (1) Toplanacak fonların ne şekilde kullanılacağına ilişkin girişim şirketi
veya girişimci tarafından bir raporun hazırlanması ve bu raporun kampanya süresinin başlangıç
tarihi itibarıyla kampanya sayfasında yayımlanmış olması zorunludur.
(2) Toplanan fonlar finansmanı talep edilen projeden kaynaklanmayan borçların veya
sair diğer borçların ödenmesinde kullanılamaz.
(3) Kampanya süresinin bitiş tarihi ile toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih
arasındaki altı aylık dönemler itibarıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tarih
itibarıyla fonlanan şirketinin ve projesinin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin bilgiler kampanya sayfasında duyurulur.
(4) Toplanan fonların bilgi formunda ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının
kontrolü ve denetimi Kanun uyarınca listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından
özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlanmak suretiyle yerine getirilir. Bu kapsamda hazırlanacak özel amaçlı bağımsız denetim raporu 1.000.000 Türk Lirasının üzerinde fon toplanan
hallerde fonların fonlanan şirkete aktarıldığı tarihten itibaren yıllık olarak, bu tutarın altında
fon toplanan hallerde ise bilgi formunda fonların tamamının kullanılacağının belirtildiği tarih
ve her halükarda toplanan fon tutarına bakılmaksızın fonların tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla düzenlenir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki raporlar, hazırlama yükümlülüğünün doğduğu tarihi
takip eden otuz gün içinde hazırlanır, imzalanma tarihini takip eden beş iş günü içinde fonlanan
şirkete teslim edilir ve fonlanan şirket tarafından teslim alınmasını takiben 2 iş günü içinde
kampanya sayfasında ve fonlanan şirketin internet sitesinde duyurulur.
(6) Bağımsız denetim kuruluşu tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan
fonların bilgi formunda ilan edildiği şekilde kullanılmadığının tespit edilmesi veya gerekli incelemelerin yapılmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulması durumunda, bağımsız denetim
kuruluşu konuya ilişkin olarak derhal Kurula bilgi verir.
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(7) Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından fonlanan şirketin yönetim kurulu sorumludur.
(8) Bağımsız denetçi tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan fonların
ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmadığının tespit edilerek Kurula bildirilmesi üzerine
Kurul, 5237 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde suç ihbarında bulunabilir.
Borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında fon kullanım yerleri
MADDE 22 – (1) Toplanacak fonların hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin girişimci
veya girişim şirketi tarafından bir raporun hazırlanması ve bu raporun kampanya süresinin başlangıç tarihi itibarıyla kampanya sayfasında yayımlanmış olması zorunludur.
(2) Fonlanması talep edilen projenin vade boyunca oluşacak gelirleri, öncelikle kitle
fonlaması aracılığıyla yatırım yapan yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılır. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla toplanan fonlar, bilgi formunda belirtilecek şekilde proje
kapsamında gerçekleştirilen borçlanmalar hariç, finansmanı talep edilen proje dışındaki projelerden kaynaklanan borçların veya sair diğer borçların ifasında kullanılamaz. Ancak projeden
kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplanması mümkündür.
(3) Toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla fonlanan şirketin ve projesinin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin bilgiler kampanya sayfasında
duyurulur.
(4) Toplanan fonların bilgi formunda ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının
kontrolü ve denetimi yatırım komitesi tarafından denetim raporu hazırlanmak suretiyle yerine
getirilir. Bu kapsamda hazırlanacak rapor;
a) 1.000.000 Türk Lirasının üzerinde fon toplanması halinde fonların fonlanan şirkete
aktarıldığı tarih itibarıyla yıllık olarak,
b) 1.000.000 Türk Lirası ve altında fon toplanması halinde bilgi formunda fonların tamamının kullanılacağının belirtildiği tarih itibarıyla,
c) Her halükarda, toplanan fon tutarına bakılmaksızın fonların tamamının kullanıldığı
tarih itibarıyla
düzenlenir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki raporlar, hazırlama yükümlülüğünün doğduğu tarihi
takip eden otuz gün içinde hazırlanır, imzalanma tarihini takip eden beş iş günü içinde fonlanan
şirkete teslim edilir ve fonlanan şirket tarafından teslim alınmasını takiben iki iş günü içinde
kampanya sayfasında ve fonlanan şirketin internet sitesinde duyurulur.
(6) Yatırım komitesi tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan fonların
bilgi formunda ilan edildiği şekilde kullanılmadığının tespit edilmesi veya gerekli incelemelerin
yapılmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulması durumunda, platform konuya ilişkin olarak
derhal Kurula bilgi verir.
(7) Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından fonlanan şirketin yönetim kurulu sorumludur.
(8) Yatırım komitesi tarafından dördüncü fıkrada belirtilen raporda toplanan fonların
ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmadığının tespit edilerek Kurula bildirilmesi üzerine
Kurul, 5237 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde suç ihbarında bulunabilir.
Girişim şirketlerinin nitelikleri
MADDE 23 – (1) Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin;
a) Teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinde bulunmaları,
b) Tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları en son yıllık ve varsa son güncel
ara dönem finansal tablolarında, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinde finansal tablo kalemleri için öngörülen eşikleri aşmamaları,
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c) Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitelerinin bulunması,
zorunludur.
(2) Aşağıda sayılan şirketler paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar:
a) Halka açık ortaklıklar,
b) Halka açık ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının, önemli etkiye sahip ortak
konumunda bulunduğu şirketler.
(3) Aşağıda sayılan şirketler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamazlar:
a) Halka açık ortaklıklar,
b) Platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççılar,
c) Halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççıların önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketler.
(4) Girişim şirketi tarafından kampanya yürütülebilmesi için;
a) Girişim şirketinin fonlanması talep edilen proje dışında herhangi bir faaliyetinin bulunmaması,
b) Girişim şirketinin kampanya süresi sonunda oluşacak ortaklık yapısına bilgi formunda açıkça yer verilmesi,
c) Girişim şirketinin kampanya sürecinin sona ermesini müteakip, fonlanması talep edilen proje dışında başka bir faaliyete geçmesinin TTK’nın 421 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaplar ile alınacak genel kurul kararıyla mümkün olabileceğine dair esas sözleşmesinde hüküm bulunması,
ç) Girişim şirketinin bilgi formunda yer verilen en son tarihli finansal tablolarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının
tüm alacaklar toplamına olan oranının %20’yi veya aktif toplamına olan oranının %10’u geçmemesi,
d) Girişim şirketinin bilgi formunda yer verilen en son tarihli finansal tablolarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarına olan ticari olmayan borçlarının tüm
borçlar toplamına olan oranının %20’yi ve teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinden kaynaklanmayan finansal borçlar tutarının, aktif toplamının %10’unu geçmemesi,
gerekmektedir. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketleri için (ç) ve (d) bentlerindeki şartların sağlanmış olması yeterlidir.
Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplanmasında risk durumunun
değerlendirilmesine ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürüten platformların
11 inci maddede belirtilen yükümlülüklerine ek olarak projenin risk durumunun değerlendirilmesi için etkin ve şeffaf bir kredi derecelendirme sistemi ve polikası oluşturması zorunludur.
Bu politika, platform yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak platformun internet sitesinde
kamuya duyurulur.
(2) Platformlar, projenin risk durumunun değerlendirmesine olanak verecek yeterli bilgiyi temin eder.
(3) Girişim şirketi olarak fon toplanması halinde, projeye ilişkin risklerin değerlendirmesinde; girişim şirketlerinin niteliği, geçmiş faaliyetleri, borçlarını geri ödeme performansları
ve projeleri ile talep edilen fonun büyüklüğü, sektör ve teminat yapısı da dikkate alınır.
(4) Platform tarafından, projeye ilişkin kredi skoru hesaplanarak kredibilite raporu ile
birlikte yatırım komitesine sunulur.
Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerin genel kurullarına ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Payları kayden izlenen fonlanan şirketler genel kurullarını toplantıya,
esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
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ve kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beşinci yılın sonuna kadar da kampanya
sayfasında yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
(2) Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerin genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil
yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, Kanunda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran
belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, TTK’nın 418 inci maddesi uygulanır. Esas sözleşmelerde, TTK’daki hükmün içeriği yazılmaksızın yalnızca TTK’ya veya
ilgili madde numarasına atıf yapılmış olması aksine hüküm sayılmaz. Beşinci fıkra hükmü saklıdır.
(3) Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerin genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların
genel kurul gündemine alınması zorunludur.
(4) TTK’nın 411 inci maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme
hakkı, payları kayden izlenen fonlanan şirketlerde gündem maddelerine ilişkin karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar.
(5) Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerde yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına,
kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ve sermaye azaltımına ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas
sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde,
toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz
payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar
öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu işlemlerde, TTK’nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin
onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.
(6) Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerin genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri
kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Genel kurula katılacaklara ilişkin liste, genel kurul
gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanır. Bu listede pay sahipleri, intifa hakkı sahipleri ile bunların varsa bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen elektronik ortamda vekil
tayin ettikleri kişilerin kimlik bilgilerinin ve payların itibari değerlerinin bulunması gerekir.
Listede bulunacak asgari bilgiler, listenin alınma yöntemi ve zamanı ile ilgili usul ve esaslar
MKK tarafından belirlenip payları kayden izlenen fonlanan şirketlere duyurulur.
(7) Payları kayden izlenen fonlanan şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Paya ve Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetine İlişkin Ortak Esaslar
Bilgi formunda açıklanan hususlardaki değişiklikler
MADDE 26 – (1) Kampanya süresi içinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde bu durum, bilgi formunun
değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte girişim şirketi veya girişimci tarafından derhal platforma bildirilir.
(2) Bilgi formunun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren iki iş günü içinde yatırım
komitesi tarafından onaylanır ve kampanya sayfasında derhal yayımlanır. Platform, ilgili projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan üyelere eşanlı olarak uygun iletişim araçlarıyla
bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.
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(3) Bilgi formunda yapılan ekleme ve değişikliklerin yatırım komitesi tarafından onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren yatırımcılar açısından 17 nci maddenin
dördüncü fıkrası ile 20 nci maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen cayma hakkı süresi ikinci
fıkrada belirtilen bilgilendirme anından itibaren yeniden başlar.
(4) Yatırım komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek
kampanya sürecini iptal edebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iptal ve iade işlemleri 17 nci
maddenin sekizinci fıkrasında veya 20 nci maddenin sekizinci fıkrasında düzenlenen esaslara
tabidir.
Kaydileştirme ve dağıtım esasları
MADDE 27 – (1) Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla toplanan fonlar karşılığında çıkarılacak paylar da dahil olmak üzere fonlanan şirketin tüm paylarının ve borçlanmaya dayalı
kitle fonlaması kapsamında çıkarılan borçlanma araçlarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde elektronik ortamda kayden oluşturulması ve bunlara ilişkin hakların
hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.
(2) Fonlanan şirketin paylarının ve borçlanma araçlarının kaydileştirilmesi ve yatırımcılara dağıtımı amacıyla fonlanan şirket veya fonlanan şirketin yetkilendireceği bir yatırım kuruluşu aracılığıyla MKK’ya başvuruda bulunulur. Bu başvurulara ilişkin esaslar MKK tarafından belirlenir.
(3) Toplanan fonların fonlanan şirketin hesaplarına aktarılmasından önce kaydileştirme
işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.
Kamuyu aydınlatma
MADDE 28 – (1) Fonlanan şirket tarafından aşağıda belirtilen hususlardan herhangi
birinin gerçekleşmesi halinde, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama
yapılır:
a) Fonlanan şirket aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas
sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda fonlanan şirketin
feshine karar verilmesi,
b) Fonlanan şirketin konkordato için başvurması, bu başvurunun sonuçlanması,
c) Fonlanan şirket aleyhine iflas davası açılması, bu davanın sonuçlanması veya fonlanan
şirketin tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi,
ç) Fonlanan şirketin yönetim kontrolünün el değiştirmesi,
d) Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması kapsamında, varsa fonlanan şirketin temerrüde
düştüğü kampanya sayısı ve toplam temerrüt tutarı.
(2) Fonlanan şirketin TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya Vergi
Usul Kanunu uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporları ilgili takvim
yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar ilan edilir.
(3) Bu madde uyarınca yapılacak açıklamaların dili Türkçedir. Açıklamalar yanlış, yanıltıcı, temelsiz veya eksik olamayacağı gibi fonlanan şirketin mevcut durumu hakkında yanlış
kanaat uyandıracak nitelikte de olamaz.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak açıklamalar paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti
bakımından kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beşinci yılın sonuna kadar, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyeti bakımından ise çıkarılan borçlanma araçlarının itfa
edildiği tarihe kadar kampanya sayfası ve fonlanan şirketin tescil edilen internet sitesi üzerinden
yapılır. İlgili platformun listeden çıkarılması halinde veya 5 yıllık sürenin ya da borçlanma
araçlarının itfa sürelerinin sona ermesinden sonra yapılacak açıklamalar fonlanan şirketin tescil
edilen internet sitesi üzerinden yapılır.
(5) Açıklamaların, açıklamaya konu hususların ortaya çıktığı veya öğrenildiği tarihten
itibaren iki iş günü içinde yapılması zorunludur.
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(6) Projelere ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; projenin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak
yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine yol açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin bilgi formunda yer verilen bilgilerle tutarlı olması zorunludur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğde platformlar için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden platformun yönetim kurulu üyeleri, yatırım komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yatırım komitesi üyeleri ile platformun yönetim kurulu üyeleri,
fonlanan şirketler için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ise fonlanan şirketin
yönetim kurulu üyeleri sorumludur.
(2) Bilgi formunu imzalayan gerçek ve tüzel kişiler bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.
Kurula bilgi verme
MADDE 30 – (1) Kurul, kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin olarak platform, platform
kurucuları, girişimci, girişim şirketleri ve fonlanan şirketlerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Kendisinden bilgi istenilen kişiler bilgi vermekten imtina edemezler.
Tedbirler
MADDE 31 – (1) Platformların hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde uygulanacak
tedbirler için Kanunun 96 ncı madde hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak, Kuruldan izin alınmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para toplandığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine
BTK ilgili internet sitesine erişimi engeller.
Yeniden değerleme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden
belirlenebilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 33 – (1) 3/10/2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paya
Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut durumda listeye alınmış olan platformlara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurulca listeye
alınmış olan platformlar, bu Tebliğ kapsamında da paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamak üzere Kurulca ilan edilen listeye alınmış sayılırlar.
Mevcut durumda kampanya süreci başlamış olan kampanyalara ilişkin geçiş
hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kampanya süreci başlamış olan kampanyalar için Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1) hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10119

—— • ——
Hatay 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10162
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10124

—— • ——
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10121

—— • ——
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10123
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Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10115

—— • ——
Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10174/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1. İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Tapunun Şahinbey İlçesi K.Kızılhisar
Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli,
toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.
Ada
7517

Parsel
1

Tapu Alan
739,77 m²

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ticaret E:0.50

3.000,00

2.219.310,00

66.580,00

Yençok: 2 Kat

TL

TL

TL

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
yapılacaktır.
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında
Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin
edebilirler.
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4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,
Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka
teminat mektubu da sunabilirler.
5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 24.11.2021 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence)
yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 24.11.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
gerekmektedir.
6. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus
Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka
teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
10229/1-1
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HAREKETLİ SAHNE EKİPMANLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Hareketli Sahne
Ekipmanları ve Alt Yapı Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 05/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek
bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modeli
belirtilecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.
10256/1-1
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı
Muhtelif Cins ve Miktar Sunucunun kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik
şartnamesinde belirtilen markalarına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, markası/markaları, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale
ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 03.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
teknik şartnamesinde istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.
10258/1-1
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600 ADET SON KULLANICI BİLGİSAYARI VE 600 ADET MONİTÖR
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 600 adet son kullanıcı bilgisayarı ve 600
adet monitör Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalardan birine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
İHALE KISIMLARI
KISIM-1: 600 adet son kullanıcı bilgisayarı

İHALE EVRAK BEDELİ
140.-TL

KISIM-2: 600 adet monitör

130.-TL

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN

140.-TL

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 03.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markalardan birine uygunluğunun
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için
ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin
marka ve modeli belirtilecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
10259/1-1
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SAHNE KUMAŞLARI VE ALT YAPI SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Sahne Kumaşları
ve Alt Yapı Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 05/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek
bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modeli
belirtilecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (g) fıkrası
(İstisna) kapsamındadır.
10260/1-1
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TAŞINMAZ 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda yeri ve özellikleri belirtilen akar nitelikli vakıf taşınmaz: ihale şartnamesinde
belirtilen şartlarla, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 10 (On) yıl süreyle kiralama ihalesine
çıkartılmıştır.
İLİ

İstanbul

İLÇESİ

Kadıköy

MAHALLE

Merdivenköy

SOKAK/CADDDE

Nisan Sokağı

PAFTA

191

ADA

751

PARSEL

44

YÜZÖLÇÜMÜ

Arsa : 8773,00 m2 / Yapı : 36.006,00 m2

DOSYA NO

341110174000

VAKFI

Yusuf Agah Vakfı

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER a) İlk yılın aylık kirasının 2.250.000,00 TL.
(İkimilyonikiyüzellibinTürkLirası) (Bu bedel
vakıf taşınmazın aylık kira rayiç bedelidir.)
b) 2. yıldan, işin (10. Yılın sonuna kadar)
süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki
yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Tüketici
Fiyat Endeksindeki Oniki Aylık Ortalamalara
Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak)
oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin
aylık kira bedeli olarak alınması,
MUHAMMEN BEDEL

810.000,00 TL. (SekizyüzonbinTürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT

37.422,57-TL.
(OtuzyedibindörtyüzyirmiikiTürkLirası
ElliyediKuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ

11.11.2021 PERŞEMBE - 11:00

İHALE ŞARTNAMESİ;
1) Sahibi olduğu asgari 200 yatak kapasiteli ve içeriğinde onkoloji (kanser) hastanesi, diş
hastanesi ve genel hastaneyi kapsayacak özel hastane kompleksi ruhsatına sahip olduğunu ve bu
ruhsat ile ilgili parselde hastane açmasının önünde herhangi bir engel olmadığına dair ilgili Sağlık
Müdürlüğünden ihale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesinden alınmış belgenin aslı.
2) Mevcut tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim süreçlerinde mağduriyetlerinin ortaya
çıkmaması, eğitim süreçlerinin aksamaması, afiliasyonun sürdürülebilmesi için asgari 200 yatak
kapasiteli bir afiliye hastanesini en az 2 yıldır işletiyor olduğunu gösterir ilgili resmi makamlardan
onaylı belge.
3) Sağlık alanında en az 5 (beş) yıl faaliyette bulunduğunu gösterir resmi makamlardan
alınacak onaylı belge.
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4) İhalenin Kira sözleşmesi Noterden düzenleme /onaya müteakip 10 (On) yıldır.
5) Kira aylık peşin olup, Kira artışları her yıl (10. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna
kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksindeki Oniki
Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak
bedelin aylık kira bedeli olarak alınacak ve her yıl oluşan teminat farkları tamamlanacaktır.
6) Kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek yeni kira bedelinin kabul edilmesi
halinde sözleşme aynı şartlarla devam eder.
7) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
8) İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz
ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye
girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale
Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
9) 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince
Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve
katılım payından istisnadır.
10) Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecektir.
11) İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.
12) İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, her türlü vergi, resim harç, Noterlik
giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Ayrıca, ihaleye çıkarılan vakıf
taşınmazda yapılacak iş, meslek, sanat vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve
kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik
işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir.
13) Noterden yapılacak Kira Sözleşmesine müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini
1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedelleri doğrudan ilgili
kuruluşlara kiracı ödeme yaparak belgelerinin birer nüshasını 30 gün içerisinde İdareye
sunacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan
eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı
İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep
etmeyecektir.
14) Kiracının ilgili kurumlardan gerekli izin ve ruhsatları alınamaması halinde İdaremizin
herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yapılan her türlü masraf için herhangi bir hak ve bedel talep
edemez.
15) Sözleşme 1 yıldan önce devire konu edilemez.
16) Noterden yapılacak sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki
kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali
yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir
edilecektir.
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17) a) Mali müşavir onaylı ya da vergi dairesi tasdikli son dönem gelir tablosunda
gösterilen Dönem Net Karı, yıllık kira bedelinin 3 katından fazla olan tüzel kişilerin,
b) Yıllık kira bedeli tutarını peşin ödeyenlerin,
c) Yıllık kira bedeli tutarında süresiz veya asgari kira süresi ile sınırlı olmak kaydıyla
teminat verenlerin,
d) Kurumumuzca bankalar ile yapılan protokol dahilinde kredili ödeme talimatı
verenlerin (talimat verilen dönem için geçerli olmak kaydıyla),
18) İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakip tutanakla yer teslimi
yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa dahi yer teslimi yapılmış sayılır. Kira
tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır.
19) Kapalı teklif suretiyle Kira İhalesi; 11 Kasım 2021 tarih, Perşembe günü saat 11:00’
de, İstanbul Üsküdar Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde
bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale salonunda
yapılacaktır.
20) Talipli zuhur etmemesi halinde Pazarlık İhalesine kalan kiralık vakıf taşınmaz için
ayrıca ilan yapılmayacak olup Pazarlık İhalesi; 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11:00’ de aynı
yerde yapılacaktır.
21) İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası ilan panosuna asılır ve Vakıflar
Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İstanbul
Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nde 1. Katta yer alan Kiralama Şube Müdürlüğünden bilgi
alınabilir.
22) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
23) İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mah. Cumhuriyet
Cad. No:10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale
Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilirler.
24)

İstekliler,

ihaleye

katılabilmeleri

için

İhale

Şartnamesine

uygun

olarak

hazırlayacakları Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, -1..Katta
bulunan İhale Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
25) İhaleye katılacak isteklilerin Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
26) İhalesi yapılacak vakıf taşınmazın her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili
kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup, yapacağı masraflar için
İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamaz. Kiracı yapacağı her türlü tadilatta
İdaremize yazılı olarak başvuru yapacak. İdaremizin uygun görmesi halinde verilen izinler
dahilinde tadilat yapabilecektir.
27) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
28) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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29) Bu işe ait ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten
İdaremize yatırılacaktır.
30) Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İstanbul Anadolu Adli ve İdari
Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen
belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Teklifi ihtiva eden (Ek-7) örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu)
kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile örneğiyle birlikte, İhale İlanında, İhaleye Katılım
Şartları Madde 1,2,3’da açık olarak belirtilenler dahil olmak üzere;
a) Türkiye’de tebligat için (Ek-1) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş
sureti)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-3) örnek forma
göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.
f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belge.
g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik alınacak prim borcu olmadığına dair belge,
h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek6) örnek forma göre
ı) İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı
Şubesindeki (TR TR540021000000200034200001) no’lu hesabına) geçici teminat (açıklama
kısmında işin adı yer alacaktır)
i) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,f,g) bentlerinde belirtilen
belgeleri vermek zorundadır.
j) İhale katılımcılarından (2886 sayılı yasanın 11/g Maddesi uyarınca) Güvenlik
Sorgulaması için yazılı taahhütname alınacaktır.
İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. Teklif Mektubu; Dosyasındaki örneğe göre
hazırlanmış tebligat adresini havi teklif mektubu.
TEL : 0216 695 21 00-(7402-7405) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
FAKS : 0216 695 21 30 E-MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr.
İLAN OLUNUR
10273/1-1
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TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI
YÖNTEMİYLE İHALE EDİLECEKTİR
Karabük Belediye Başkanlığından:
Karabük ili sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1033 ada 58 parsel sayılı
Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı/Adresi ve İletişim Bilgileri:
Karabük Belediye Başkanlığı Menderes Caddesi No: 4 Karabük
2) İşin Adı:
1033 ada 58 parsel sayılı 54.174,81 m2 yüzölçümlü 29.361 m2 konut adasına sahip
Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir.
3) İşin Niteliği:
Karabük İli, Merkez İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan Bayır Mahallesi
54.174,81 m² arsa alanlı, 29.361 m2 toplam yapı adası emsal oranı 1.5 emsal hakkı kullanılarak
yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı atık su,
inşaat sigortası, ÇED raporu ve çevre düzenlemesinin yapılması, Yapı denetim firmalar
anlaşması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.
İli

İlçesi

Karabük

Merkez

Mahallesi
Bayır
Mahalle

Ada

Parsel

No

No

1033

58

Fonksiyonu

Taşınmaz
Alanı (m2)

Konut
Alanı

29.361

Emsal

Emsale

Oranı

Esas İnşaat

(%)

Alanı (m2)

1.5

44.041,50

4) Muhammen Bedel:
İhale 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
Muhammen Bedeli

= 39.500.000.00 TL

Geçici Teminatı (% 3) = 1.185.000.00 TL
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır. Gerekli durumlarda K.D.V.
tahsil edilecektir.
Muhammen bedel sözleşme tarihinden itibaren idarece her yıl güncellenecek olup, güncel
değer ve güncel değere göre kesin teminatın verilmesi yükleniciye bildirilir. Yüklenici tebliğden
itibaren 15 gün içinde teminat farkını vermek zorundadır.
5) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer: Karabük Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 11.11.2021, Perşembe günü saat: 15.30
6) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:
11.11.2021, Perşembe günü saat:15.15
7) Tekliflerin Verileceği Yer:
Karabük Belediye Başkanlığı Menderes Caddesi No. 4 Kat. 4 Yazı İşleri Müdürlüğü /
Karabük
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İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a. Adres Beyanı: Türkiye’de Tebligat için adres beyanı (Güncel)
b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d. İmza Sirküleri:
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ 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,
e. Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
f. Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun),
g. Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli
adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter
tasdikli imza sirküleri.
8) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b), (c) ve
(d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
9) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
A. Banka Referans Mektubu:
Bankalardan (Katılım Bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük
teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 15.000.000 - TL
TürkLirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 15.000.000.-TL (-TürkLirası)’ndan az
olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer
ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini
sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin
yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi
tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
B. Toplam Ciro:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının
Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince
onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 100.000.00 TL (…YÜZMİLYON -Türk
Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;
Toplam Ciro = Net Satışlar: (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak edişleri - Bir Önceki
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hak edişleri) şeklinde hesaplanacaktır.
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Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin
iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve bundan dolayı gelir
tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3(üç) yıla yukarıdaki madde
uygulanır.
C. İş Deneyim Belgeleri:
İhaleye katılacak istekli, kendisinin en az “B” sınıfı müteahhitlik sertifikasına sahip olmalı
veya müteahhit firma değilse en az B sınıfı Müteahhitlik sertifikasına sahip firma veya firmalarla
inşaatı yapacağına dair taahhüdü noterden vermek zorundadır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin
yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
D. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:
Tek bir işte, Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür,
Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika, alışveriş merkezi ve resmi binalar vb.
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
E. Borcu Olmadığına Dair Belge:
İsteklinin Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler
Müdürlüğünden alınmış belge.
a. Teknik Personel Taahhütnamesi: İstekli, iş kapsamında EK: 6 da belirtilen teknik
personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.
b. Makine, Araç Taahhütnamesi: İstekli, iş kapsamında EK: 5 de belirtilen araç ve iş
makinelerini temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütnameyi ihale dosyasına
koyacaktır.
c. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde
yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
d. Şartname ve Ekleri: Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı ile İstekli
tarafından her sayfası imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı.
10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini:
Şartname ve ekleri, Karabük Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz
görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin-Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
11) Teklif Dosyalarının Teslimi:
İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde
hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflar, en geç ihale günü saat 15.15’e kadar
Yazı İşleri müdürlüğüne teslim edilecektir. Kargo veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Posta ve kargo ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon
başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ve kargoda da olacak gecikmeler kabul edilmez. Gecikme
sebebiyle teklifler değerlendirmeye alınmayacak, tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
İlan olunur.
10155/1-1
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ÖLÇÜM EKİPMANLARI DESTEK VE KONUMLANDIRMA SİSTEMİ ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Ölçüm Ekipmanları Destek ve Konumlandırma
Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici
4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname
eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*

: 2021/678045

1- İdarenin
a) Adresi

: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1

06800

Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 312 210 35 96 - Fax: 0312 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@metu.edu.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Ölçüm

Ekipmanları

Destek

ve

Konumlandırma

Sistemi, 1 Set
b) Teslim yeri

: RÜZGEM Merkezi

c) Teslim tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati

: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. 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,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri
Müh. Yanı Çatı Binası Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu
hesabına 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 22/11/2021 Pazartesi günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı
yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
10245/1-1
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YAĞMURLUK, TULUM, YELEK VE BARET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Yağmurluk, Tulum, Yelek ve Baret Temini/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı MithatPaşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin verileceği yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: Hasan.gumus @ taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
Dosya No
: 2131207
İKN
: 2021 / 683231
a) Niteliği, Türü, Miktarı
: 860 Adet Kapüşonlu Yağmurluk,
2.090 Adet İş Tulumu,
611 Adet Reflektörlü Yelek
91 adet Endüstriyel Tip Baret
b) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları
Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
c) İşe Başlama Tarihi
:
ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim gününde
teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 16.11.2021 - 15:00
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4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) 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.
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, 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 veya sicil
tasdiknamesi
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
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4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numuneyi (L beden) görünüş, şekil, ölçü,
koku, dikim, kumaş kalitesi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza
verecektir. Değerlendirme, verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından
uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır
6.2. Firmalar teklifleri ile birlikte tüm malzemeler için CE belgesi vereceklerdir.
7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir ancak her bir iş kalemi için kısmi teklif kabul
edilmeyecektir
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
10- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
11- Bu ihaleye İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir.
İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüz Yirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
15.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
15.2. 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.
16. Diğer hususlar:
İlan olunur.
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DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Adı
: Yeraltı El Telsizi
Kurum
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Telefon-Fax
: 0 372 257 47 87 - 0 372 251 19 00
İKN
: 2021/573178
İhale Türü
: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3 /g maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü
İhalenin Yeri
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
Düzeltmeye Konu Gazete : Resmî Gazete, 23.09.2021, 31607 sayılı
Yenilenen İhale Tarihi
: 19.11.2021
Zeyilname Konusu
: İhale tarihi değişimi ve aşağıda ayrıntılı yer alan ihale
dokümanı maddeleri düzeltilmiştir.
01/11/2021 tarihinde yapılacak olan 2142056 dosya no.lu Yeraltı El Telsizi ihalesine ait
idari ve teknik şartname maddeleri aşağıdaki şekilde, ihale tarihi de 19/11/2021 Cuma Saat 15:00
olarak değiştirilmiştir.
Tekliflerin hazırlanmasında ihale tarihi ve aşağıda güncellenen şartname maddeleri
dikkate alınması gerekmektedir.
Teknik şartname 3.1., 3.1.1., 3.1.2. maddeleri;
Mevcut Hali
3.1. Teklif edilecek el telsizleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu
gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;
- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle
birlikte verilecektir.
3.1.1. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa;
ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir
kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika
düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun,
düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren
ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu
ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.
3.1.2. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari
Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş
olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır.
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak
sunulacaktır.
Zeyilname ile değiştirilecek hali
3.1. Teklif edilecek yeraltı el telsizleri için için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara
uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli;
- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.
Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de
sunulabilecektir. Sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma
işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir.
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3.1.1. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa;
ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir
kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile
teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı da İdareye sunulacak, İdarece
yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini
gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.
3.1.2. Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3
maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde,
İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden
temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.
İdari şartname 55.2.1., 55.2.1.a., 55.2.1.b. maddeleri;
Mevcut hali
55.2.1- Teklif edilecek yeraltı el telsizleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara
uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;
- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle
birlikte verilecektir.
55.2.1.a. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa;
ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir
kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika
düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun,
düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren
ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu
ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.
55.2.1.b. Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler,
İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde
düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi
sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun
olarak sunulacaktır.
Zeyilname ile değiştirilecek hali
55.2.1- Teklif edilecek yeraltı el telsizleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara
uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli;
- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,
- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları
verilecektir. Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de
sunulabilecektir. Sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma
işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir.
55.2.1.a. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa;
ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir
kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile
teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden
doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece
yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini
gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.
55.2.1.b Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3
maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde,
İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden
temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Çamlıca Mah. 16021 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
(84232), Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
10151/1-1

—— • ——

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
sözleşmeli personel alım ilanında yer alan;
“ARANILAN GENEL KOŞULLAR” başlığı altında yer alan 3 üncü madde, “Erkek
adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış ve tecilli olmak).” şeklinde
düzeltilmiştir.
10331/1/1-1

—— • ——

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
19.10.2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım
ilanında yer alan;
2021-1-10 numaralı ilan iptal edilmiştir.
İlan olunur.
10331/2/1-1

—— • ——

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
18/10/2021 tarihli ve 31632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alım İlanının Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Yazılım
Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi ilan şartı “Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya
Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yapmış olmak.” şeklinde düzeltilmiştir.
İlan olunur.
10305/1-1

—— • ——

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
25/10/2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Araştırma Görevlisi ilanımızdaki
İlan Özel Şartı kısmı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
İlan No

2021/33

Fakülte/Birim

Mühendislik

İlan olunur.

Bölüm

Anabilim Dalı

Biyomühendislik Biyomühendislik

ALES Adt. Unvan Drc.

SAY

1

Arş.
Gör.

5

İlan Özel Şartı
Biyomühendislik Bölümü
lisans mezunu olmak
veya Biyomühendislik
programında tezli yüksek
lisans veya tez
aşamasına geçmemiş
doktora öğrencisi olmak.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10277/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10328/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10329/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10295/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10296/2/1-1
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre
ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları,
üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya
USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre
ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet
CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları veya
Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.
(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna
ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen
şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)
Birimi

Dr. Öğr.

Aranan

Üyesi

Nitelikler

-

-

(a), (b)

-

1

-

(a), (c)

Elektronik

-

-

1

(a), (ç)

Ulaştırma

-

-

1

(a), (d)

-

-

1

(a), (e)

Bölümü

Anabilim Dalı

Bilgisayar

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilimleri

Makine
Mühendisliği
Mühendislik

Elektrik –

Fakültesi

Elektronik

Prof.

Doç.

1

Termodinamik

Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği

Yapı
Malzemeleri
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Çeviribilim-

Çeviribilim

1

-

-

(a), (f)

Kimya

Fizikokimya

1

-

-

(a), (g)

1

-

-

(a), (h)

1

-

-

(a), (ı)

-

1

-

(a), (i)

-

1

-

(a), (j)

-

-

1

(a), (k)

-

-

1

(a), (l)

-

1

-

(a), (m)

Cebir ve Sayılar
Teorisi
Fen -

Matematik

Topoloji

Edebiyat

Uygulamalı

Fakültesi

Matematik
Felsefe

Felsefe Tarihi
Yüksek Enerji ve

Fizik

Plazma Fiziği
Astrofizik

Yabancı Diller

İngiliz Dili

Eğitimi

Eğitimi

Matematik

Matematik

-

1

-

(a), (n)

ve

Eğitimi

-

1

-

(a), (o)

Fizik Eğitimi

-

-

1

(a), (ö)

-

1

-

(a), (p)

1

-

-

(a), (r)

-

1

-

(a), (s)

-

1

-

(a), (ş)

-

-

1

(a), (t)

1

-

-

(a), (u)

-

-

1

(a), (ü)

-

1

-

(a), (v)

Eğitim

Fen Bilimleri

Fakültesi

Eğitimi
Bilgisayar ve

İktisadi ve

Bilgisayar ve

Öğretim

Öğretim

Teknolojileri

Teknolojileri

Eğitimi

Eğitimi

İktisat

İktisat Teorisi

İdari Bilimler

İktisat Politikası

Fakültesi

Muhasebe ve

İşletme

Biyomedikal
Mühendisliği

Finansman
Protez

-

Enstitüsü

Malzemeleri ve
Yapay Organlar

Çevre
Bilimleri
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-

Enstitüsü

Çevre
Teknolojisi

Aranan Nitelikler:
(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.
(b) Bilgisayar ve iletişim ağları ile moleküler iletişim alanında çalışmaları olmak.
(c) Isı Transferi, Mikro-Nano Boyutta Isı Transferi konularında çalışmaları olmak.
(ç) MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri, Analog Tasarım ve Ataletsel algılayıcı aygıtları
ve okuma devreleri konularında çalışmaları olmak.
(d) Ulaşım planlaması, dirençli ulaşım sistemlerinin planlaması ve disiplinlerarası
veribilimi konularında çalışmaları olmak.
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(e) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında lisansüstü diploması olmak, kompozit
malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
(f) Yazılı ve sözlü çeviri teknolojileri, makine çevirisi ve çeviri eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
(g) Hesaplamalı organik kimya ve biyokimya konularında çalışmaları olmak.
(h) Modüler eğriler, modüler yöntem, cebirsel eğriler ve ilişkili Abelyan varyeteler
konularında çalışmaları olmak.
(ı) Geometrik topoloji, simplektik ve kontak geometri, Lefschetz liflenmeleri konularında
çalışmaları olmak.
(i) Çok boyutlu olasılık teorisi, asimptotik dağılım teorisi, kombinatorik olasılık
alanlarında çalışmaları olmak.
(j) Hukuk Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Değer Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi ve Yeni ve
Yakınçağ Felsefesi üzerine çalışmaları olmak.
(k) Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği, hızlandırıcı ve dedektör fiziği alanında
çalışmaları olmak ve CMS deneyinde çalışmış olmak.
(l) Genel fizik, Matematiksel fizik, Yüksek enerji ve parçacık fiziği, Astrofizik ve
kozmoloji alanlarında çalışmaları olmak.
(m) Bilgisayar ve mobil destekli yabancı dil eğitimi, yabancı dil öğretmenlerinin dijital
yetkinlik gelişimi, yabancı dil öğretimi materyal geliştirme, çevrimiçi ve harmanlanmış öğretim
alanlarında çalışmaları olmak.
(n) Matematik eğitiminde etkinlik uygulama kaliteleri, üst bilişsel beceriler ve öz
düzenleme becerileri alanlarında çalışmaları olmak.
(o) Matematik eğitiminde geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler
ve test uyarlama konularında çalışmaları olmak.
(ö) Fizik eğitiminde hesaplamalı modelleme ve iklim değişikliği risk algısı konularında
çalışmaları olmak.
(p) Eğitim teknolojisi, öğretim tasarımı, materyal geliştirme ve bilişim teknolojileri
alanında öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak. En az ikisi tek/ilk yazar olarak
SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca çalışması olmak
(r) Sağlık ekonomisi ve yoksulluk ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.
(s) İktisat teorisi, davranışsal iktisat ve sanayi iktisadı alanlarında çalışmaları olmak.
(ş) Politik iktisat, iktisadi eşitsizlikler ve makro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.
(t) Finansal risk yönetimi, finansal tahmin ve modelleme, finansal piyasalar ve kurumlar
alanlarında çalışmaları olmak.
(u) Biyomedikal Mühendisliği alanı altında biyomalzeme, nanoteknoloji ve nörobilim
konularında çalışmaları olmak.
(ü) Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler, Nanoteknoloji Fotonik konularında çalışmaları
olmak.
(v) Mikrokirleticilerin biyolojik arıtımı konusunda çalışmaları olmak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak
merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak
üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır.
Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu
KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle
yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme
Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar,
tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu
süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı
en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu
kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde (*) ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı
göz önünde bulundurulmalıdır. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer
alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” (**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez. Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan
yeniden istihdam edilebilirler.”
Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kütükçü Alibey
Caddesi No: 4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

1

–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

TEBLİĞ
–– Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)

9

İLKE KARARI
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/10/2021 Tarihli ve 1816
Sayılı İlke Kararı

38

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

41

c - Çeşitli İlânlar

74

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

141

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

