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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

31/12/2001 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ

FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAHHÜT EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN

YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2007 tarihli ve 26645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2001

Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik

Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendi-

rilmesi Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-

kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel

Aydınlatma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına”

ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/9/2007 26645

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2013 28720

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
5- 31/7/2019 30848
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İçişleri Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili

yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının tasarımı, temini

veya üretimi, başvurusu, kişiselleştirmesi, dağıtımı, teslimi, iptali, imhası, kimlik doğrulama
yöntemi, biyometrik verilerin alınması ve işlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanununun 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Başvuru makamı: Yurt içinde nüfus müdürlüklerini, yurt dışında dış temsilcilikleri,
c) Biyometrik fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı

Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri (MRTD) dokümanı ve eklerine uygun olarak, stan-
dartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğrafı,

ç) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan kişiye özgü verileri,

d) Çağrı merkezi: Genel Müdürlük bünyesindeki etkileşim merkezini,
e) Dağıtım birimi: Kimlik kartı dağıtımında yetkili posta yükümlüsünü,
f) Dış temsilcilik: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajan-

lığı ve büyükelçilik konsolosluk şubelerini,
g) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-

tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
ğ) Elektronik sertifika: Kimlik kartında yer alan ve kimlik doğrulama amacıyla kulla-

nılan sertifikaları,
h) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) : Elektronik sertifika, zaman damgası

ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya
özel hukuk tüzel kişilerini,

ı) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
i) Gezici kayıt terminali: Kimlik kartı başvurularının alınabilmesine olanak sağlayan

ve başvuru işlemleri için gerekli yazılım ve donanımı içeren taşınabilir cihazı,
j) İmha tutanağı: İmha edilecek kimlik kartının kime ait olduğu, seri numarası, imha

edilme nedeni gibi bilgileri içeren ve yılı itibarıyla tarih ve sayı sırasına göre tutulan kayıtları,
k) İptal tutanağı: İptal edilecek kimlik kartının kime ait olduğu, seri numarası, iptal

edilme nedeni gibi bilgileri içeren ve yılı itibarıyla tarih ve sayı sırasına göre tutulan kayıtları,
l) Kanun: Nüfus Hizmetleri Kanununu,
m) Kart erişim cihazı (KEC): Biyometrik veri ve PIN ile kimlik doğrulaması ve PIN

değişikliği yapılabilen cihazı,
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n) Kimlik belgesi: Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi,
pasaport, geçici kimlik belgesi ve kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen bel-
geyi,

o) Kimlik kartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliğini ispata yarayan Türkiye
Cumhuriyeti kimlik kartını,

ö) KİOSK: PIN değiştirme, PIN blokesi kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kont-
rolü gibi işlemlerin yapıldığı cihazı,

p) Kişiselleştirilmemiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile biyometrik
veri ve elektronik sertifikaların bulunmadığı ham kartı,

r) Kişiselleştirilmiş kimlik kartı: Kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile biyometrik veri
ve elektronik sertifikaların yer aldığı kartı,

s) Kart yayıncı kart erişim cihazı (KYKEC): PIN, PUK, kişisel mesaj değiştirme, kart
kontrolü, kart iptali ve kişinin kimliğini doğrulama işlemi gibi işlemleri gerçekleştirmek için
başvuru makamınca kullanılan cihazı,

ş) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda tutulan verileri,
t) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,
u) MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçim-

lendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik kartı üzerinde yer alan sabit bo-
yutlu alanı,

ü) Nüfus müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerini,
v) PIN: Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi,
y) PIN zarfı: Kişiye özel PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgilerinin bulunduğu kapalı zarfı,
z) PUK: PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,
aa) Resmî vekil: Vekâletname ile başkası adına işlem yapmakla yetkilendirilen kimseyi,
bb) Seyahat belgesi: Uluslararası seyahatlerde kullanılması amacıyla makina tarafından

okunabilir verileri içeren resmi belgeyi,
cc) Talep belgesi: Kimlik kartı düzenlenmesine dayanak teşkil eden ve başvuruya ilişkin

bilgileri kapsayan standart belgeyi,
çç) Vekâletname: Temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı belgeyi,
dd) Yonga: Kimlik bilgileri, biyometrik veriler ve elektronik sertifikalar gibi bilgilerin

elektronik olarak tutulduğu, kimlik kartında yer alan elektronik devreyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Esaslar

Görev ve yükümlülük
MADDE 5 – (1) Kimlik kartının özelliklerini, tasarımını, güvenlik öğelerini, temini ve

kişiselleştirilmesinde kullanılacak yöntemler ile kimlik kartında yer alacak bilgileri belirlemeye
ve değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Kimlik kartının kişiselleştirilmesinde kullanılacak tüm elektronik sertifika ve anah-
tarlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tarafından
temin edilir.

(3) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, elektronik sertifika ve anahtarların teknik
güvenliğinden sorumludur.

(4) Kimlik kartı işlemlerinde kullanılacak form ve belgeler ile bunların şekli ve içeri-
ğiyle; kartın üretimi, dağıtımı, teslim yöntemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
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Kimlik kartının özellikleri ve kullanım alanı
MADDE 6 – (1) Kimlik kartı seri numarası bir harf, iki rakam ve bir harf, beş rakamdan

oluşur.
(2) Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, bi-

yometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunur.
(3) Kimlik kartının üzerindeki alan adları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde ya-

zılır.
(4) Kimlik kartının son geçerlilik tarihi kartın üzerinde yer alır.
(5) Kimlik kartı; kimlik tespiti ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.
(6) Kimlik kartı, elektronik imza sertifikası yüklenmesi halinde elektronik imza işlem-

lerinde kullanılabilir.
(7) Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ül-

kelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.
Bedel
MADDE 7 – (1) Kimlik kartının satış bedeli, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli

Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kimlik kartı satış bedelinin
belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır.

(2) Kanuni süresi içinde yapılan doğum bildirimi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca
ilgili kuruluş yetkililerince yapılan bildirimler nedeniyle düzenlenen kimlik kartlarından değerli
kâğıt bedeli alınmaz.

(3) Hatalı üretim, üretimden kaynaklanan yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar
ile kimlik kartı sahiplerinin nüfus kayıtlarındaki maddi hataların idare tarafından düzeltilmesi
sonucunda düzenlenecek kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kişiselleştirme ve Teslim İşlemleri

Başvuru şekli ve nedenleri
MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kimlik kartı almak zorun-

dadır. Kimlik kartı; doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıt ve vatandaşlığın kazanılması ne-
denleriyle düzenlenir.

(2) Kimlik kartı başvuruları yurt içinde Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da
çağrı merkezinden alınacak randevu ile veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dı-
şında ise dış temsilciliklere yapılır.

(3) Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet bi-
yometrik fotoğraf ile yapılır. Kimlik belgesini ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belge-
sinde fotoğrafı bulunmayan kişiler hakkında 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(4) Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin
bir adet biyometrik fotoğrafı, kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı
kazandığını gösterir resmi bir belge istenir.

(5) On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurmaları esastır. On beş yaşını ta-
mamlamayanların başvuruları ise veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde, çocuğun
büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ib-
raz eden resmî vekil tarafından yapılır.

(6) Kimlik kartı başvurularında alınacak biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzaya
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(7) İlk defa kimlik kartı başvurusunda bulunan kişinin varsa nüfus cüzdanı geçersiz
hale getirilir.
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(8) Kimlik kartında kan grubu bilgisinin yer almasının talep edilmesi halinde kan grubu
alanı sağlık birimlerinden alınmış belgeye göre düzenlenir. Daha sonraki başvurularda ise belge
istenmez.

(9) Kimlik kartı başvurusu sırasında, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için bu-
lunması halinde başvuru sahibinin beyan ettiği iletişim numarası ve e-posta adresi de kayıt al-
tına alınır.

(10) Kişi adına birden fazla kimlik kartı düzenlenemez.
Biyometrik fotoğraf
MADDE 9 – (1) Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda yüz

tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş, gözler açık konumda; alın, yüz ve çene açık
olmalı ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmaz. Başvurularda kullanılacak biyometrik
fotoğrafa ilişkin diğer standartlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraf taranarak sisteme kay-
dedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyomet-
rik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

(3) Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bu-
lunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınır.

Koruma altında bulunan çocuklar
MADDE 10 – (1) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında koruma altında

bulunan on beş yaşını tamamlamayan çocuklara ait kimlik kartı başvurusu; veli veya vasiye
ulaşılamaması veya ulaşılmasının sakıncalı olması halinde ilgili kuruluş yetkililerince yapılır.

Kısıtlıların başvuruları
MADDE 11 – (1) Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm

olanların başvuruları veli veya vasinin nezaretinde alınır.
(2) Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya

kayyum tarafından yapılır. Bu kişilerden imza alınmaz. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf
veya biyometrik verilerin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alı-
narak başvuru işlemi tamamlanır.

(3) Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yö-
netim nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır.

(4) Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği
gibi yönetememesi nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde
alınır. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerinin alınamaması halinde
bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır.

İnceleme
MADDE 12 – (1) Kimlik kartı başvurusunda bulunan kişinin kimlik ve adres bilgileri

kontrol edilir. Yerleşim yeri adres bilgisinin olmaması veya bu bilgilerde değişiklik olması du-
rumunda usulüne uygun olarak adres beyan işlemi tamamlandıktan sonra kimlik kartı başvurusu
alınır.

(2) Kimlik belgesi ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belgesinde fotoğrafı bulun-
mayan kişilerin başvurularında kimlik kartı düzenlenmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem
yapılır:

a) On beş yaşını tamamlayan kişinin MERNİS’te kayıtlı aynı kişi olup olmadığı husu-
sunda tereddüde düşülmesi durumunda ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş
veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı başvuru makamlarınca yeterli sayılır.

b) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi,
bakımevi, huzurevi gibi kurumlar bünyesinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sis-
temde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde ilgili kurumlar tara-
fından düzenlenecek fotoğraflı resmî belge ile başvuruları alınır.
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c) (a) ve (b) bentleri kapsamında alınan başvurularda sistem üzerinden beyanın doğru-
luğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alı-
nır.

ç) Nüfus müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin, kaydın sahibi
olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde, Kimlik Tespit Formu düzenlenerek mülkî
idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu so-
nuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili işlem tamamlanır.

d) Dış temsilciliklere yapılan başvurularda başvuran kişinin, kaydın sahibi olup olma-
dığı hususunda tereddüt oluşması halinde ise Kimlik Tespit Formu düzenlenerek başvuru sa-
hibinin ana, baba, ergin kardeş, eş ve ergin çocuklarının; bunların bulunmaması halinde ise
başvuru sahibinin belirlediği Türkiye’de tanıklığına başvurulacak kişi/kişilerin yerleşim yeri
adreslerinin bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir. İlgili nüfus müdürlükleri tarafından
mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılarak sonucundan başvu-
runun yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin
başvurusu alınır.

e) Soruşturma sonucunda kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edileme-
mesi hâlinde; varsa ana veya babasından, ana veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa
kardeşlerinden; anası, babası veya kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor veya Türk mahkemelerin-
den alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

Biyometrik verilerin alınması, karşılaştırılması ve kaydedilmesi
MADDE 13 – (1) Biyometrik verilerin alınmasına, işlenmesine ve karşılaştırılmasına

ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Kimlik kartı başvurusunda Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

(2) Kimlik kartı başvurusunda bulunan kişinin daha önce alınmış olan biyometrik ve-
risinin doğrulanması halinde tekrar biyometrik verisi alınmaz.

(3) Kişilerden biyometrik veri alınmasına engel teşkil eden bir durumun bulunması
veya belgelendirilmesi halinde biyometrik veri alma işlemi yapılmaz ve bu husus kayıt altına
alınır.

(4) Kompozit doku veya el nakli yapıldığı tespit edilen kişilerin ya da bağışçının daha
önceden biyometrik veri kaydının olması hâlinde doku nakli operasyonundan sonra nakil ya-
pılan kişilerin biyometrik verileri alınarak merkezi veri tabanındaki kayıtları güncellenir ve
açıklama yapılır.

Geçici kimlik belgesi
MADDE 14 – (1) Kimlik kartı başvurusunda bulunan kişiye, kimlik kartı teslim edi-

linceye kadar geçerli olan ve kimliğini ispata yarayan geçici kimlik belgesi düzenlenir. Geçici
kimlik belgesinin şeklini ve geçerlilik süresini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Geçici kimlik belgesi ile işlem yapacaklar tarafından belgenin geçerliliği ve doğru-
luğu Kimlik Paylaşımı Sistemi, e-Devlet veya Bakanlığın belirleyeceği sistem üzerinden kont-
rol edilebilir.

Afet durumunda kimlik kartı alınması
MADDE 15 – (1) Afet nedeniyle genel hayata etkili olacak derecede zarar gören yer-

lerde kimlik kartı kullanılamaz hale gelen veya kaybolan vatandaşların başvuruları, mülki idare
amirinin vereceği karar üzerine Genel Müdürlüğün koordinesi ile alınır.

(2) Afet nedeniyle kimlik kartı talebinde bulunan kişinin merkezi veri tabanında fotoğ-
rafı ile biyometrik verisinin bulunması hâlinde güncel fotoğraf şartı aranmaksızın başvurusu
alınır.
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(3) Afet nedeniyle herhangi bir yerleşim yerinde bulunan kişinin kimlik kartı talebinde,
kendisini tanıyan veya misafir edenlerin tanıklığı ile başvuru alınır. Talep belgesine, iki tanığın
imzası alınır.

Gezici kayıt terminali
MADDE 16 – (1) Kimlik kartı başvurusu için nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini bel-

gelendiren kişilerin başvurularında, iş hacmi ve personel durumu göz önüne alınarak mülki
idare amirinin onayı ile Gezici Kayıt Terminali kullanılabilir.

Kişiselleştirme
MADDE 17 – (1) Kimlik kartının kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirle-

meye Bakanlık yetkilidir.
(2) Başvuru sahibinin kimlik bilgileri, biyometrik verisi, fotoğrafı, ıslak imzası, kart

seri numarası ve elektronik sertifikaları ile talep edilmesi halinde din bilgisi ve kan grubu, be-
lirlenen veri yapısına uygun olarak yazılmak suretiyle kart kişiselleştirilir.

(3) Kişiselleştirme aşamasından sonra kimlik kartı değerli kâğıt olarak kabul edilir.
(4) Kişiselleştirilmemiş ve kişiselleştirilmiş kimlik kartlarının kontrollerinin yapılma-

sına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(5) Kalite kontrolü veya kişiselleştirme sırasında hatalı olduğu tespit edilen kimlik kart-

ları belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde imha edilir.
Kimlik kartı teslim işlemleri
MADDE 18 – (1) On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya

başvuru sırasında belirlediği kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını
teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.

(2) İlgilisine veya başvurusu sırasında belirlediği kişiye teslim edilemeyen kartlar ilgi-
linin başvurusu sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Kısıtlı olanların kimlik kartları veli, vasi veya kayyum ya da bunların belirlediği
kişiye teslim edilir.

(4) On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri,
bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları
yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden resmî vekili ile veli ya da vasi tarafından
belirlenen kişiye teslim edilir.

(5) 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında adına başvuru yapılan kişinin
kimlik kartı, kuruluş yetkilisine teslim edilir.

(6) Dış temsilciliklerce alınan başvurularda Genel Müdürlük tarafından kişiselleştirilen
kimlik kartları dış temsilcilikler yoluyla başvuru sahibine teslim edilmek üzere Dışişleri Ba-
kanlığına gönderilir.

(7) Kimlik kartı teslim edildikten sonra kart aktif hale getirilir.
Kimlik kartı sahibinin yükümlülükleri
MADDE 19 – (1) Kimlik kartı sahibi;
a) Başvuru sırasında kendisine teslim edilen PIN zarfını ve içerisindeki bilgileri muha-

faza etmekle ve bu bilgileri paylaşmamakla,
b) Teslim aldığı kartı kontrol edip, kart ile yongasında maddi hata bulunduğunu tespit

etmesi halinde iade etmekle,
c) Kartın yenilenmesini gerektiren bir durum olması halinde yurt içinde nüfus müdür-

lüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe başvurarak yeniletmekle,
ç) Kartı kaybetmesi halinde durumu yurt içinde çağrı merkezine veya nüfus müdürlük-

lerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe bildirmekle,
yükümlüdür.
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Kimlik kartı şifre işlemleri
MADDE 20 – (1) Başvuru makamlarında bulunan KYKEC veya KİOSK cihazlarından

PIN ve kişisel mesaj bilgisi değiştirilebilir.
(2) Başvuru makamları dışında kullanılacak KEC’ler ile de PIN değiştirilebilir, değiş-

tirilecek PIN’lere ilişkin işlem bilgileri Genel Müdürlüğün belirleyeceği sisteme aktarılır.
(3) PIN zarfı, PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgisi verilmesi ile diğer şifre işlemlerine

ilişkin yöntemi belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
(4) Açılmış veya tahrifata uğramış PIN zarfları işleme alınmaz ve başvuru makamla-

rınca yerinde kayıt altına alınarak imha edilir.
PIN ve biyometrik bloke kaldırma işlemi
MADDE 21 – (1) Bloke kaldırma işlemleri kişi doğrulandıktan sonra KYKEC aracılığı

ile; PUK bilinmesi halinde ise PIN blokesi kaldırma işlemi KEC aracılığı ile yapılır.
(2) Kimlik kartı sahipleri tarafından KİOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma,

kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilebilir.
(3) Kimlik kartı sahipleri tarafından PUK bilinmemesi veya biyomerik veri ile PIN blo-

kesi kaldırılamaması durumunda yeni bir PIN zarfı kişiye verilir ve sonrasında yeni PUK ve
PIN bilgisi KYKEC aracılığı ile yongaya yazılır.

(4) Biyometrik hata sayacı eşik değeri Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Karttaki
biyometrik hata sayacı sıfırlanıp biyometri blokesi başvuru makamlarınca kaldırılır.

(5) Bloke kaldırma işlemleri başvuru makamınca MERNİS’e kaydedilir.
Yeniden kimlik kartı başvurusu
MADDE 22 – (1) Yeniden kimlik kartı başvurusunda merkezi veri tabanındaki fotoğ-

rafın son altı ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde, ilgiliden son altı ay
içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve kimlik belgesi aranmaksızın biyometrik
doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

(2) Yeniden kimlik kartı taleplerinde kimlik belgesi ibraz edilememesi ve biyometrik
doğrulama da yapılamaması halinde öncelikle merkezi veri tabanında bulunan fotoğraf, imza
ve kişi bilgileri üzerinden doğrulama yapılır. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde
tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için 12 nci maddede belirtilen usul ve esaslara
göre işlem yapılır.

Gerçeğe aykırı beyan ve tahrifat
MADDE 23 – (1) Kimlik kartları ve geçici kimlik belgesi üzerinde veya içinde silinti,

kazıntı, düzeltme yapılamaz.
(2) Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan kurumlar, kimlik kartının örneğini al-

maksızın, geçerliliğini Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden teyit eder.
(3) Kimlik kartı başvurusunda gerçek dışı beyanda bulunulduğunun veya kimlik kar-

tında tahrifat yapıldığının başvuru makamınca tespit edilmesi hâlinde durum Cumhuriyet Sav-
cılığına bildirilir.

Kimlik kartının iptali
MADDE 24 – (1) Kimlik kartı;
a) Yonganın okunamaması,
b) Yonga içinde yer alan verilerden herhangi birinde eksiklik olması,
c) Yongadan kaynaklanan bir nedenle kimlik kartının kullanılamaması,
ç) Kartın kullanılamayacak derecede tahribata uğraması,
d) Kartın geçerlilik süresinin sona ermesi,
e) Kartın süresi içerisinde teslim alınmaması,
f) Kartın değiştirilmesi,
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g) Kartın kaybolduğunun ya da çalındığının bildirilmesi,
ğ) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek benzer hallerde,
başvuru makamınca iptal edilir.
(2) İptal edilen kimlik kartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara

göre imha edilir.
(3) Fiziki olarak imha edilecek kimlik kartlarının seri numaraları, iptal nedenleri ve

kart durum bilgileri, imha tutanağına ve merkezi veri tabanına kaydedilir.
(4) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru makamlarınca imha edilecek olan

kimlik kartlarına ilişkin bilgiler imha tutanağına aktarılır ve merkezi veri tabanına kaydedilir.
İmha tutanağı dosyasında muhafaza edilir.

Kimlik kartının imhası
MADDE 25 – (1) Kimlik kartının değiştirilmesinde mevcut kimlik kartı geri alınır. Ku-

rumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan nüfus cüzdanları ve kimlik kartları o yerin
nüfus müdürlüğüne gönderilir. İlgilinin adresinin tespit edilmesi ve kişinin yeni bir kimlik kartı
almamış olması halinde bulunmuş olan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı nüfus müdürlüğünce
ait olduğu kişiye teslim edilir, aksi takdirde ilgili mevzuatına göre iptal ve imha edilir.

(2) Dağıtım birimince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları, başvuru sırasında
bildirilen nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Bu kartlar teslim alan nüfus müdürlüğünce kayıt
altına alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen süre içerisinde başvuru makamından teslim
alınmayan kimlik kartlarının elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir. Geçersiz hale getirilen
kimlik kartları Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru makamlarınca imha edilir.

(3) Dışişleri Bakanlığı tarafından kişiye teslim edilmek üzere dış temsilciliklere gön-
derilen kimlik kartlarının belirlenen süre içerisinde teslim alınmaması halinde Genel Müdürlük
tarafından elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir. Bu kartlar Dışişleri Bakanlığı veya be-
lirleyeceği dış temsilciliklerce fiziki olarak imha edilir.

(4) Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma, kaybettirme ya da vatandaşlığa alınmanın iptali
ile ölüm, gaiplik veya ölüm karinesi gibi hallerde kimlik kartı geri alınarak kimlik kartının
elektronik sertifikası geçersiz hale getirilir ve imha edilir.

(5) Kimlik kartlarının zarflanması, teslimatı, geçersiz hale getirilmesi ve imhası ile nü-
fus cüzdanlarının geçersiz hale getirilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük
tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 25/4/2006 tarihli ve

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Ka-
nunu, 29/9/2006 tarihli ve 2006/11081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 11/2/2010 tarihli ve
2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derece-
lendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri
ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları çalışmaları sı-
rasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını et-
kileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaş-
tıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmek-
sizin raporlarında açıklamak zorundadır. Doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az paya
sahip olan tüzel kişi ortakları ve 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ku-
rulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki iş-
letmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak
üzere yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yö-
neticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları;

a) Derecelendirme hizmeti verilen müşterilerinin, bunların doğrudan veya dolaylı olarak
kontrol ettiği ortaklıkların veya bunları doğrudan veya dolaylı kontrol eden ortakların yönetimi
ile ilgili karar alma sürecine katılamaz, derecelendirme modellerinin geliştirilmesi, yazılımı
ve bunların test edilmesi hariç olmak üzere bu süreçte yönetim ve danışmanlık hizmeti vere-
mezler.

b) Üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin; ortağı,
yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya başka unvan-
larla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya
daha üst konumlarda icrai nitelikte görev yaptıkları müşterilerine ilişkin derecelendirme süre-
cinde yer alamazlar.

c) Derecelendirme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde derecelendirme hiz-
meti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu veya bankada nitelikli paya
sahip olan ortaklıklarda görev alan kişiler olamaz, gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne
unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların
hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.

(3) Yetkili derecelendirme kuruluşunun doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az
paya sahip olan tüzel kişi ortakları ve 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yö-
netimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla
kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki
işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak
üzere ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri,
derecelendirme uzmanları ve bunların üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hı-
sımları ile eşleri, bu kuruluşlarla hukuki bağlantısı bulunan yurt içinde veya yurt dışında kurulu
derecelendirme kuruluşları;

a) Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müş-
terinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklar ile doğrudan ya da dolaylı ortaklık, piyasa
koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi ya da borç-alacak veya olağan ekonomik ilişkiler
dışında herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler, yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç
bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.
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b) Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müş-
terinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel
müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar yetki ve sorumluluğu taşıyan
başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
ve 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yöne-
timi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna
bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme faaliyeti ile bu
Yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-
dınlatma Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Ba-
kanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Maliye Bakanlığı;” ibaresi ise
“Hazine ve Maliye Bakanlığı;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/4/2012 28267

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/4/2015 29314
2- 20/1/2016 29599
3- 6/7/2018 30470

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2013 28726

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2018 30597

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                  3 Aralık 2019 – Sayı : 30967



Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 309)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nununun 113 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden

kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye
tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç
Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 7186 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yeniden düzenlenen Gelir Ver-

gisi Kanununun 113 üncü maddesi aşağıdaki gibidir:
''Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti:
Madde 113 – Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden

kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden
mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hası-
latlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi
kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için hesap-
ladıkları katma değer vergisi dâhil tutarın) %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç
olarak esas alınır. Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dik-
kate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmaz.

Kazançları birinci fıkra kapsamında tespit edilenlerin;
a) Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya irat-

larının tespitinde dikkate alınmaz.
b) Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde

hükümleri uygulanmaz.
c) İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve

ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın
kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu madde hükümlerinden yararla-
namaz.

Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar

indirmeye, kanuni oranına getirmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.''

İKİNCİ BÖLÜM
Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması

Uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları
MADDE 3 – (1) Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından, şehir içi yolcu taşımacılığı

faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret
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toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir (kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil)
veya kurumlar vergisi mükelleflerinden bu hususta talepte bulunanlar yararlanabileceklerdir.

(2) Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanılabilmesi için;
a) Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faali-

yetinde bulunması,
b) Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistem-

leri aracılığıyla elde edilmesi,
c) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan ya-

rarlanma hususunda yazılı olarak talepte bulunulması
şarttır. Bu bağlamda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu

faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamının elektronik ücret toplama sistemi aracı-
lığıyla elde edilmemesi durumunda, bu uygulamadan faydalanılamayacağı tabiidir.

Örnek 1: Bay (A), özel halk otobüsü ile şehir içi yolcu taşıma faaliyetinde bulunmak-
tadır. Bay (A), bu faaliyetinden kaynaklanan hasılatının bir kısmını elektronik ücret toplama
sistemleri aracılığıyla, diğer kısmını ise yolculardan nakden tahsil etmektedir. Buna göre, şehir
içi yolcu taşıma faaliyetinden kaynaklanan hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sis-
temi aracılığı ile elde etmeyen Bay (A)'nın, bu faaliyetine ilişkin olarak hasılat esaslı kazanç
tespiti uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

Uygulamadan yararlanmaya ilişkin talepte bulunulması ve bu taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçmek isteyen mükelleflerin,

gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile başvu-
rarak bu usule geçme hususunda talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, başvu-
rularına ilişkin dilekçelerine uygulamadan yararlanma şartlarını sağladıklarına dair bilgi ve
belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

(2) Vergi dairelerince bu başvurular bir ay içerisinde incelenerek, şartları sağlayıp sağ-
lamadıkları ve taleplerinin kabul edilip edilmediği hususu mükelleflere yazı ile bildirilecektir.

(3) Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği
tarihi takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçeceklerdir. Ara-
lık ayı içerisinde bu hususta başvuruda bulunan mükelleflerden şartları sağlayanlar için vergi
dairelerince bir sonraki takvim yılı içerisinde kendilerine yazı ile bildirim yapılanlar, bildirimin
yapıldığı takvim yılının başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçeceklerdir.

(4) Yeni işe başlayan mükelleflerden kazançlarını bu usule göre tespit etmek isteyenle-
rin, işe başlama bildirimiyle birlikte hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanmak iste-
diklerini ayrı bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu taleplerinin
kabul edilmesi halinde işe başlama tarihinden itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti uygulama-
sından yararlanacaklardır.

Örnek 2: Ticari kazancı basit usulde tespit edilen Bayan (B), özel halk otobüsü ile şehir
içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmakta ve hasılatının tamamını elektronik ücret toplama
sistemi aracılığıyla elde etmektedir. Bayan (B), hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçmek
için 3/12/2019 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur.
Vergi dairesince mükellefin başvurusu incelenerek, şartları taşıdığı tespit edilmiş ve hasılat
esaslı kazanç tespiti usulüne geçebileceği 19/12/2019 tarihinde kendisine bildirilmiştir. Buna
göre, mükellef kendisine yapılan bildirim tarihini takip eden yılın başından, yani 1/1/2020 ta-
rihinden itibaren bu faaliyetinden elde ettiği kazancını hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre
hesaplayacaktır.
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Vergiye tabi kazancın hesaplanması
MADDE 5 – (1) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden

kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden
mükelleflerden başvuruları vergi dairesi tarafından kabul edilenler, söz konusu faaliyetlerinden
elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10'unu bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak
beyan edeceklerdir.

Örnek 3: Şehir içi yolcu taşıma faaliyetine ilişkin kazancı işletme hesabı esasına göre
tespit edilen ve bu faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi ara-
cılığı ile elde eden Bay (C), 1/1/2020 tarihinden itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne
geçmiştir. Vergiye tabi başka bir faaliyeti bulunmayan mükellefin, 2020 takvim yılına ait gay-
risafi hasılatı ve giderleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre Bay (C), 2020 takvim yılına ilişkin olarak vereceği yıllık gelir vergisi be-
yannamesinde hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre elde ettiği gayrisafi hasılat tutarının
%10'u olarak hesapladığı (90.000 * %10) = 9.000 TL'yi vergiye tabi ticari kazanç olarak beyan
edecektir. Bay (C), 2020 takvim yılında hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne tabi olduğundan,
şehir içi yolcu taşıma faaliyetine ilişkin bu dönemdeki giderlerini ticari kazancının ve gelir
vergisi matrahının tespitinde dikkate alamayacaktır.

(2) Hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden faydalanan mükelleflerden 25/10/1984 tarihli
ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı ver-
gilendirme usulüne göre vergilendirilenler, hasılat esaslı kazancın tespitinde bu faaliyetlerine
ilişkin hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutarı gayrisafi hasılat tutarı olarak dikkate ala-
caklardır.

Örnek 4: Münhasıran şehir içi yolcu taşıma faaliyeti ile iştigal eden ve bu faaliyetine
ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi ile elde eden (A) Ltd. Şti., bu faa-
liyetine ilişkin olarak 1/1/2020 tarihinden itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçmiştir.
Mükellef kurum, Ocak/2020 döneminden itibaren de Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci
maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilmekte olup, 2020
takvim yılında bu faaliyetine ilişkin hesapladığı katma değer vergisi dâhil gayrisafi hasılat
tutarı ve giderleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre; (A) Ltd. Şti. 2020 hesap dönemine ilişkin olarak vereceği kurumlar vergisi
beyannamesinde hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre elde ettiği gayrisafi hasılat tutarının
%10'u olarak hesapladığı (767.000 TL * %10) = 76.700 TL'yi vergiye tabi kurum kazancı ola-
rak beyan edecektir.

(3) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın hasılat esaslı
kazanç tespiti usulüne göre hesaplanmasında, bu faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak
ve bu usule göre tespit edilen kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 5: Şehir içi yolcu taşıma faaliyeti dolayısıyla adına ilk defa gelir vergisi mükel-
lefiyeti tesis edilen 28 yaşındaki Bay (Ç), bu faaliyetine 1/4/2020 tarihinde başlamış olup, vergi
dairesine vermiş olduğu işe başlama bildirimi ekinde yer alan dilekçesinde hasılat esaslı kazanç
tespiti usulünden faydalanmak istediğini belirtmiştir. Bay (Ç), şehir içi yolcu taşıma faaliyetine
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ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde etmektedir. Bay
(Ç), 5/7/2020 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine vermiş olduğu dilekçede, 1/7/2020 ta-
rihinden itibaren konfeksiyon ürünlerinin perakende satışı faaliyetine de başladığını bildirmiştir.
Bay (Ç)'nin 2020 takvim yılında söz konusu faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ile maliyetlerine
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Buna göre Bay (Ç)’nin;
a) 1/4/2020-31/12/2020 tarihleri arasında şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden ha-

sılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan kazancı (300.000 TL*%10) = 30.000 TL'dir.
b) 1/7/2020-31/12/2020 tarihleri arasında konfeksiyon ürünlerinin perakende satışı

faaliyetine ilişkin kazancı (530.000 TL– 480.000 TL) = 50.000 TL'dir.
Bay (Ç)'nin, 2020 takvim yılına ilişkin vergiye tabi ticari kazancı toplamı (Konfeksiyon

ürünlerinin satışından elde ettiği kazanç + hasılat esaslı kazanç)=(50.000 TL + 30.000 TL) =
80.000 TL olarak hesaplanacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde
kazanç istisnasına ilişkin tüm şartları taşıyan Bay (Ç), 20/8/2020 tarihinde kamuya yararlı bir
derneğe 5.000 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır.

Buna göre Bay (Ç), sadece konfeksiyon ürünlerinin perakende satışından elde ettiği
50.000 TL için Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç giri-
şimcilerde kazanç istisnasından yararlanabilecek, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden ha-
sılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan kazancı olan 30.000 TL, söz konusu istisnaya
konu edilemeyecektir. Dolayısıyla Bay (Ç)'nin 2020 yılına ilişkin gelir vergisi matrahının tes-
pitinde, konfeksiyon ürünlerinin perakende satışından elde ettiği kazancı genç girişimci kazanç
istisnası tutarının altında kaldığından dikkate alınmayacak, sadece şehir içi yolcu taşımacılığı
faaliyetinden elde ettiği ticari kazancı dikkate alınacaktır.

Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden he-
saplanan kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanamayacağından ve Bay (Ç)'nin kon-
feksiyon ürünlerinin perakende satışından elde ettiği kazancının tamamı Gelir Vergisi Kanu-
nunun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasına konu
edildiğinden, beyana tabi başkaca geliri bulunmayan Bay (Ç)'nin, kamuya yararlı derneğe yap-
mış olduğu nakdi bağışı beyanname üzerinde indirim konusu yapması mümkün değildir.

(4) Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı
faaliyetleri yanında vergiye tabi başkaca faaliyetlerinin veya kazanç ya da iratlarının bulunması
halinde, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetlerini, vergiye tabi
diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate almaları mümkün değildir. Bu mükellefler,
diğer faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazanç veya iratları nedeniyle 193 sayılı Kanunun
113 üncü maddesi hükmünden de faydalanamayacaklardır.

(5) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapıl-
ması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin
toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek
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genel giderlerden şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin
vergiye tabi kazancın ve gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmaya-
caktır.

Örnek 6: (B) A.Ş., şehir içi yolcu taşıma faaliyetinin yanında otel işletmeciliği faali-
yetinde de bulunmaktadır. Şehir içi yolcu taşıma faaliyeti kapsamında hasılatının tamamını
elektronik ücret toplama sistemi ile elde eden (B) A.Ş., 1/1/2020 tarihinden itibaren hasılat
esaslı kazanç tespiti usulüne geçmiştir. (B) A.Ş.'nin 2020 yılında söz konusu faaliyetlerine iliş-
kin bilgiler aşağıdaki gibidir.

(B) A.Ş., şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işleri birlikte
yaptığı için şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin gider veya maliyetini ve müşterek gi-
derlerden şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine düşen payı vergiye tabi diğer kazanç veya irat-
larının tespitinde dikkate almayacak ve hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre tespit edilen
kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulamayacaktır.

Buna göre; (B) A.Ş.'nin;

a) 2020 yılında otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin;

- hasılat toplamı 750.000 TL,

- müşterek genel giderlerden otel işletmeciliği faaliyetine düşen pay tutarı, [50.000 TL

* (580.000 TL / (420.000 TL + 580.000 TL))]= 29.000 TL dâhil maliyet toplamı, (580.000 TL

+ 29.000 TL) = 609.000 TL ve

b) 2020 yılında şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden hasılat esaslı kazanç tespiti

usulüne göre hesaplanan kazancı (500.000 TL * %10) = 50.000 TL’dir.

(B) A.Ş.'nin, 2020 hesap dönemine ilişkin kurum kazancı (hasılat toplamı– maliyet top-

lamı) + hasılat esaslı kazanç = [(750.000 TL– 609.000 TL) + 50.000 TL] = 191.000 TL olarak

hesaplanacaktır.

Müşterek genel giderlerden şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine düşen [50.000 TL *

(420.000 TL / (420.000 TL + 580.000 TL))] = 21.000 TL pay tutarının kurum kazancının ve

kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması mümkün değildir.

Mükellefin hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan kazancına herhangi

bir indirim ve istisna uygulanmayacak ve bu tutar kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum

kazancından beyanname üzerinde indirilebilecek tutarların hesabında da dikkate alınmayacaktır.

(6) Hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçen ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetleri

yanında vergiye tabi başkaca faaliyetleri de bulunan mükelleflerce, söz konusu uygulama kap-

samında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının

ayrı ayrı izlenmesi, uygulama kapsamındaki faaliyete ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının,

diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması

gerekmektedir.
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Uygulamadan çıkış
MADDE 6 – (1) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin kazançları hasılat esaslı

kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan mükellefler, bu usule geçtikleri tarihten itibaren iki yıl
geçmeden bu usulden çıkamayacaklardır.

(2) Bu usulden çıkmak isteyen mükellefler, iki yıllık sürenin tamamlanması kaydıyla,
gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri dilekçe-
lerine istinaden, takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden çıka-
bileceklerdir.

Örnek 7: Şehir içi yolcu taşıma faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret
toplama sistemi aracılığı ile elde eden Bay (D), 1/1/2020 tarihi itibariyle hasılat esaslı kazanç
tespiti usulüne geçmiştir. Buna göre; Bay (D) 1/1/2022 tarihinden önce söz konusu usulden çı-
kamayacaktır.

Bay (D), 15/7/2022 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine verdiği dilekçede takip
eden yılın başından itibaren bu usulden çıkmak istediğini belirtmiştir. Buna göre Bay (D),
1/1/2023 tarihinden itibaren vergiye tabi kazancının tespitinde hasılat esaslı kazanç tespiti usu-
lünü uygulamayacaktır.

Uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi
MADDE 7 – (1) Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükellefler

hakkında, bu uygulamadan yararlandıkları dönemlerle sınırlı olmak üzere, 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca bir
takvim yılı içerisinde iki kez ceza kesilmesi halinde, bu mükellefler cezanın kesildiği ve takip
eden iki takvim yılı boyunca bu uygulamadan yararlanamazlar. Söz konusu mükellefler anılan
fıkralar uyarınca ikinci cezanın kesildiği takvim yılının başından itibaren hasılat esaslı kazanç
tespiti uygulamasından çıkarlar.

Örnek 8: Şehir içi yolcu taşıma faaliyeti ile iştigal eden ve hasılatının tamamını elek-
tronik ücret toplama sistemi ile elde eden (C) Ltd. Şti., 1/1/2020 tarihinden itibaren hasılat
esaslı kazanç tespiti usulüne geçmiştir. (C) Ltd. Şti.'ye bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından
25/10/2019, 2/1/2020 ve 5/2/2020 tarihlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Buna göre, uygulamadan ya-
rarlanılmaya başlanılan takvim yılından önce kesilen söz konusu ceza, (C) Ltd. Şti.'nin bu uy-
gulamadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Öte yandan, (C) Ltd. Şti. hakkında hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçtiği 1/1/2020
tarihinden sonra, bir takvim yılı içerisinde Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci
veya ikinci fıkraları uyarınca iki kez özel usulsüzlük cezası kesilmesi nedeniyle mükellef kurum,
1/1/2020 tarihinden itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanamayacak
olup, cezaların kesildiği yılı takip eden iki takvim yılı boyunca da bu uygulamadan yararlana-
mayacaktır.

(2) Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükelleflerin bu faaliyete
ilişkin hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde etmemeleri
halinde, bu mükellefler söz konusu durumların gerçekleştiği yılın başından itibaren bu uygu-
lamadan çıkarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/50)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/62)

MADDE 1 – 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel
Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
(Tebliğ No: 2019/50)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin Resmî
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen yedi gün içerisinde” ibaresi
“9/12/2019 tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
—— • ——

Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN

UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kul-

lanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini kullanacak

yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi ve sistemin işleyişine ilişkin
işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü ve
450 nci maddeleri ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlükleri: Bakanlığın Taşra Teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerini,
c) DYS: Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme

Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin
bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

ç) Elektronik ortam: Bakanlık web sayfası/servisleri üzerinden ulaşılan ve Ticaret Ba-
kanlığı Destek Yönetim Sisteminde yer alan bileşenlere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde ge-
rekli işlemlerin yapılabildiği ortamı,

d) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
e) Yararlanıcı: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini her bir bileşene ilişkin ilgili

mevzuat uyarınca kullanacak olan yararlanıcıları,
f) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlüğü veya İBGS

tarafından yetkilendirilmiş ve DYS üzerinden yararlanıcılar adına işlemleri gerçekleştirecek
gerçek kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması
MADDE 5 – (1) DYS’yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvu-

rularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya
İBGS’lere yapar.

(2) DYS’ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık
Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS’ler tanımlamanın
yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

Yetkilendirilmiş kullanıcıların tanımlanması
MADDE 6 – (1) Yararlanıcılar, 5 inci maddeye istinaden DYS’ye tanımlanmalarını

müteakip, kendileri adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilen-
dirilmesine yönelik başvurularını Bakanlık Merkez Teşkilatına veya Bakanlıkça belirlenen Böl-
ge Müdürlükleri veya İBGS’lere yapar.

(2) DYS üzerinde işlem yapacak yetkilendirilmiş kullanıcılar, yetkilendirilmelerini mü-
teakip DYS’ye tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Mü-
dürlükleri veya İBGS’ler yetkilendirmenin ve tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi
ve belgeleri DYS’ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.

DYS’nin işleyişi ve uygulama
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bile-

şenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik or-
tamda gerçekleştirir.

(2) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasından
önce dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi
almak ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmak için
müracaat eden yararlanıcıların başvurularında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. DYS kapsa-
mındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanacağı tarih Bakanlık web say-
fasında ilan edilir.

(3) DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanması ile
birlikte dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi
almaya ve mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yö-
nelik başvurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DYS üzerinden elektronik
ortamda yapılır. Bu durumda DYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) DYS’nin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)
düzenlenecek uygulama usul ve esasları ile belirlenir.

(5) Bu Tebliğde ve uygulama usul ve esaslarında yer almayan hususlarda mal ve hizmet
ihracatına yönelik devlet destekleri ile dâhilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi,
vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Yararlanıcılar bu Tebliğ ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde, ya-

rarlanıcı adına işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilendirilmiş kullanıcıların işlemleri de dâhil
olmak üzere elektronik ortama aktarılan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

(2) DYS’de yer alan yararlanıcılar, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve DYS’yi kullanan
diğer tüm kurum ve kuruluşlar DYS’nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sisteme erişimde
kullanacakları cihaz ve yazılımların güncel, zararlı yazılımlardan arındırılmış ve elektronik
olarak güvenli olmasından sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki
MADDE 9 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden;

uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları
inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye
yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10355 

—— • —— 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10409 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10407 

—— • —— 
Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10323 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10343 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10408 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10405 

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

 
 10406 
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İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10425 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10472 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10473 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10474 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET SSL KONTROL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 

adet ssl kontrol cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, 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, 10.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine 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 malzemelerin 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, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1000 ADET ALL İN ONE BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet All in One Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu 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, 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, 09.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar 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, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERİ SIZINTISI ENGELLEME YAZILIMI GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri 

Sızıntısı Engelleme Yazılımı Güncellemesinin teknik şartnamesine ve Symantec – Data Loss 

Preventation marka/modeline 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, marka/modeli, 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, 10.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 Symantec – Data Loss Preventation marka/modeline 

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 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, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1 ADET STATİK KOD GÜVENLİK ANALİZ ARACI ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

statik kod güvenlik analiz aracı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, 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, 09.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine 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 malzemelerin 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, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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KONGRE KÜLTÜR OTEL VE YAŞAM MERKEZİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Erciyes Üniversitesi merkez kampüsü içerisi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 106 pafta, 1370 ada, 106 parsel numaralı, 
56.325,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5.832,89 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi 
İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 403-404-406 pafta, 1370 ada, 120 parsel numaralı, 38.234,25 m² yüz 
ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 196,42 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı 
Mahallesi, 405-406 pafta, 1370 ada, 119 parsel numaralı, 10.273,68 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı 
taşınmazın 2,31 m².lik kısmı ve tescil harici (eski talas yolu) taşınmazın 2.154,69 m².lik kısımları 
olmak üzere toplam, 8.136,31 m² yüzölçümlü alan üzerinde bulunan toplam 25.888,93 m² kapalı 
alana sahip Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi (içerisinde 1 adet 1644 
kişilik oditoryum, 1 adet 348 kişilik konferans salonu, 1 adet 228 kişilik seminer salonu, 1 adet 
145 kişilik seminer salonu, 1 adet 112 kişilik seminer salonu, 1 Adet 135 kişilik konferans salonu, 
1 adet çok amaçlı bölünebilir salon, 88 kişilik otel odası, 3 adet kafetarya,1 adet mağaza, 1 adet 
kuaför, 1 adet berber, 1 adet müze, 1 adet restoran, hamam, sauna, fitness salonu ve müştemilatları) 
demirbaşlarıyla birlikte Erciyes Üniversitesi öğrencileri, personelleri ve gelen ziyaretçilerin 
sosyal faaliyet ve ihtiyaçlarını karşılamaları ve elde edilen gelirin Üniversitenin eğitim, öğretim 
ve sosyal hizmetlerinde kullanılması amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
a) Adı : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 
b) Adresi : Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No: 1 

38280 Talas/KAYSERİ 
c) Telefon Numarası : 0 352 437 49 14 
d) Faks Numarası : 0 352 437 52 80 
e) İlgili Personelin  
    Adı Soyadı/Unvanı : Murat UÇAR - Şef 
  İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve 

numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle 
temin edebilirler. 

2. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
a) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a kapalı teklif usulü. 
b) Tahmin Edilen İlk Yıl  
     Kira Bedeli : 1.600,000,00-TL+KDV 
c) Geçici Teminat Miktarı : 480.000,00-TL(Tahmin Edilen Bedelin % 30’u) 
d) Tekliflerin Sunulacağı Yer : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosu (421 nolu oda). 
e) İhalenin Yapılacağı Yer : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Toplantı Salonu. 
f) İhalenin Tarihi ve Saati : 18/12/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00 
g) İhale Son Teklif Verme  
    Tarihi ve Saati : 18/12/2019 Çarşamba Günü Saat:12.00 
3. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
1) Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-1 formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif 

mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) 
2) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge, (Gerçek kişiler için Nüfus 

Müdürlüklerinden veya E- devletten, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak 
bir belge ile belgelendirilecektir.) 
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3) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından şartname ekinde 
yer alan EK-2 Formuna uygun bir dilekçe ile belgelendirecektir.) 

4) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı ve vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti ), 

5) Adli sicil kaydının olmadığına ilişkin belge. 
- Gerçek kişi olması halinde ihale ilan tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından 

veya E-devletten alınacak adli sicil belgesi. 
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin ihale ilan tarihinden 

sonra Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından veya E-devletten alınacak adli sicil belgesi. 
6) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve ilgili meslek odası belgesi; 
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; 
7) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
- Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

8) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

9) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben işin adına alınmış 480.000,00-TL tutarında 
geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu(Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), 

10) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00-TL. lik banka dekontu veya alındı 
makbuzu. 

11) Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kira şartnamesi metni, 
12) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair ekli örneğe 

uygun yazılı beyan ( Ek-3 Formu ) 
13) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine 

borcunun bulunmadığına dair belge, 
14) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik 

Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge, 
15) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı 

(Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır.) 
16) Terör örgütleriyle iltisakı veyahut irtibatının bulunmadığına dair taahhütname ( Ek-4), 
17) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye 
kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer 
bir durumda bulunmadığına ve ihale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı 
yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname. ( Ek-5) 

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunlarına göre 
ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname. ( Ek-6) 

19) Bu işin ilan tarihinden sonra Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben işin adına 
alınmış tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli 
8.000,000,00-TL tutarına veya muhammen bedelin 5 katına denk gelecek şekilde düzenlenmiş 
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka 
referans mektubu. 
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20) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır (Ek-7 Formu ), 

21) İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2016-2017-2018 yıllarına ait isteklinin toplam 
cirosunu gösteren gelir tablosu. İsteklinin 2016-2017-2018 yılları ortalama cirosunun en az 
40.000.000,00-TL olması gerekmektedir. Sunulan gelir tablosunun yeminli mali müşavirce veya 
serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir. 

22) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18) 
bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.(9,10,12,19,21) bentlerinde yer 
alan belgeler ortak girişimi oluşturan pilot ortak tarafından sunulmalıdır. 

4. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI): 
İhale şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosunda (421 nolu oda) ücretsiz olarak görülebilir ve 
1.000,00-TL ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, 
ihale şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale 
dokümanının satış bedelini Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kayseri Merkez Şubesi TR38 0001 0001 5940 0636 005001 IBAN 
numaralı hesabına veya veznesine yatıracaklardır. 

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 18/12/2019 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere Erciyes 
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosuna (421 nolu oda) 
imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir, bu takdirde dış 
zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile 
açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 18/12/2019 Çarşamba günü saat 12.00’a 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye 
alınmaz. 

- İstekliler tekliflerini, “tahmin edilen ilk yıl kira bedeli” üzerinden artırma yapmak 
suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı 
olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 

- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten 
sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

- Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve ilan tarihinden sonraki 
tarihi taşıyacaktır. 

- İstekliler, istenilen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce, aslını idareye göstermek 
suretiyle yine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh 
düşülen suretlerini ihale dosyalarına/zarflarına ekleyebilirler. 

- İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 
içermekte olup; ihaleye katılımla ilgili hususlarda kira şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 
incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10519/1-1 
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GENERAL PROCUREMENT NOTICE 
Republic of Turkey Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU): 

Country Republic of  Turkey 
Project Name Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness (ISMEP) Project  
Implementation Agency Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit 
Sector Urban / Urban Infrastructure 
Project ID No 000319 
Funding Source Asian Infrastructure Investment Bank 
Loan No L0319A   

The Republic of Turkey has applied for financing in the amount of US$ 300,000,000 
equivalent from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) toward the cost of the Istanbul 
Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project, and it intends to apply 
part of the proceeds to payments for goods, works, related services and consulting services to be 
procured under this project.  

The objectives of the project are to improve the disaster resilience of critical public 
facilities and to enhance emergency preparedness of the City of Istanbul. 

The project will include the following components  
Component A  Enhancing Emergency Preparedness  
• Upgrading of Emergency Communication System (A1) 
• Disaster Management Information System (A2) 
• Support to Develop Operational Capability for Governor's Disaster Management Center (A3) 
• Upgrading Emergency Response Capacity (A4) 
• Materials and Equipment for Public Awareness Campaign (A5) 
Component B: Seismic Risk Mitigation for Public Facilities 
• Reconstruction of Hospitals (B1) 
• Retrofitting of Public Schools (B1) 
• Reconstruction of Public Schools (B1) 
• Strengthening/Reconstruction of Administrative Buildings (B1) 
• Strengthening/Reconstruction of Dormitories and Social Service Buildings (B1) 
• Preparation of Design for Strengthening/Reconstruction of Key Facilities and Supervision 

of Retrofitting/Reconstruction Works (B1) 
Procurement of contracts financed by AIIB will be conducted through the procedures as 

specified in the AIIB’s Procurement Policy dated January 2016 as well as its Interim Operational 
Directive on Procurement Instructions for Recipients dated June 2, 2016 (PIR), and is open to all 
eligible tenderers as defined in the Instructions.  

Specific procurement notices for goods, works and services contracts to be bid under the 
AIIB’s international open competitive tender (IOCT) procedures will be announced, as they 
become available, in UN Development Business and the AIIB Website as well as in Turkish 
Official Gazette, IPKB’s official website at www.ipkb.gov.tr, and National Gazette.  
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Prequalification of suppliers and contractors will not be required under the project. 
Contact information: 
Borrower 
Republic of Turkey, Ministry of Treasury and Finance 
General Directorate of Foreign Economic Relations (DEI) 
Inönü Bulvarı No:36 06510  Emek Ankara, Turkey 
Fax: +90 312 204 73 66 – 67 
e-mail: dei_pfd@hazine.gov.tr 
Implementing Agency 
Mr. K. Gökhan ELGİN (Director) 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6  
Üsküdar/İSTANBUL 
Tel : +90 216 505 55 00 
Fax : +90 216 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 10518/1/1-1 
 

—— • —— 
GENEL TEDARİK İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ülke Türkiye Cumhuriyeti 
Proje Adı İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ISMEP) 
Uygulayıcı Kurum İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi  
Sektör Kentsel / Kentsel Altyapı 
Proje ID Numarası 000319 
Finansman Kaynağı Asya Altyapı Yatırım Bankası 
Kredi Numarası L0319A   

Türkiye Cumhuriyeti, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul Sismik Riskin 
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinin finansmanı için  300.000.000 Amerikan Doları 
değerinde kredi başvurusunda bulunmuştur bu krediden elde edilen miktarın proje dahilinde 
alınacak mallar, inşaat işleri ve müşavirlik hizmetleri ödemeleri için kullanılması 
planlanmaktadır.  

Projenin amacı, öncelikli kamu binalarının afet direncini ve İstanbul şehrinin acil durum 
hazırlık kapasitesini arttırmaktır. 

Proje aşağıdaki bileşenler altında imzalanan sözleşmelerden oluşmaktadır. 
A Bileşeni: Acil Durum Hazırlığının İyileştirilmesi 
• Acil Haberleşme Sisteminin İyileştirilmesi (A1) 
• Afet Yönetim Bilgi Sistemi (A2) 
• Vali Afet Yönetim Merkezinin Operasyonel Kapasitesinin Geliştirilmesine Destek 

(AYM) (A3) 
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• Afet Müdahale Kapasitesinin Arttırılması (A4) 
• Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Kampanyalar için Materyal ve Ekipman (A5) 
B Bileşeni: Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması 
• Hastanelerin Yeniden Yapımı  (B1) 
• Kamu Okullarının Güçlendirilmesi (B1) 
• Kamu Okullarının Yeniden Yapımı (B1) 
• İdari Binaların Güçlendirilmesi/Yeniden Yapımı (B1) 
• Yurt ve Sosyal Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi / Yeniden Yapılması (B1) 
• Kilit Tesislerin Güçlendirme/Yeniden Yapımı için Tasarım ve Tadilat/Yeniden Yapımı 

İşlerinin Gözetimi (B1) 
AIIB kredisi tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariği Asya Altyapı Yatırım 

Bankası’nın mal alımları, inşaat işleri ve hizmetler için yayınladığı Ocak 2016 tarihli “AIIB 
Satınalma Politikaları (AIIB’s Procurement Policy)” ile birlikte 2 Haziran 2016 tarihli “Alıcılar 
için Tedarik Talimatları ile ilgili Geçici Operasyonel Direktifler (Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients)” kılavuz kitapçıklarında yer alan yöntemlere uygun 
olarak yürütülecek ve kılavuz kitapçıklarında belirtilen kaynak ülkelerden gelen tüm teklif 
sahiplerine açık olacaktır.  

Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın uluslararası açık rekabetçi ihale yöntemi (IOCT) 
altında ihalesi gerçekleştirilecek sözleşmelerin satınalım ilanları UN Development Business 
online web sitesinde, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın web sitesinde, T.C. Resmi Gazetesi’nde, 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin resmi internet sitesinde (www.ipkb.gov.tr) ve ulusal 
gazetelerde duyurulacaktır.  

Proje kapsamındaki mal alımı ve müşavirlik ihalelerinde önyeterlilik gerekli 
olmayacaktır. 

İletişim Bilgileri 
Borçlu 
Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
İnönü Bulvarı No:36 06510  Emek Ankara, Turkey 
Tel: +90 312 204 73 57 – 58 
Faks: +90 312 204 73 66 – 67 
E-mail: dei_pfd@hazine.gov.tr 
Uygululayıcı Kurum  
Mr. K. Gökhan ELGİN (Direktör) 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6  
Üsküdar/İSTANBUL 
Tel : +90 216 505 55 00 
Faks : +90 216 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 10518/2/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(ARMUTCUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTCUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME 

MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK, TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA  
İŞLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  

İHALE KAYIT NO 
 2019/ 618057 

a) Adresi                                                    : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası                       : Tel    : 0.372  252 40 01 ( 30 Hat) 
Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi   
                         

: Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu malın :  

a) niteliği, türü ve miktarı    : 5.000 m3 Ahşap Maden Direği 
b) teslim yeri                        :      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği 
Stok Sahası ve Hızarları 

c)teslim tarihi     
                  

: İşin Başlama Tarihi :Sözleşmenin  İmzalanmasına 
Müteakip işe başlanacaktır. 
İşin Bitiş tarihi:31.12.2020 

3-ihalenin :  
a) yapılacağı yer                                             : Satınalma Dairesi Başkanlığı       ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati                                              : 23.12.2019 – 15.00 
c) dosya no  1931211 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1- İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal hizmet alımları için son beş yıl 
içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında 
gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
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deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

4.2.4 Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
6-Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılcaktır. 
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 23.12.2019, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemleri ( 
1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen 
fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı 
ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin  
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz  Mal,Hizmet alımları  ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10502/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(KARADON İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KARADON İŞLETME MÜESSESESİ 

İHTİYACI OLARAK, TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA  İŞLERİ, 4734 
SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 
USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  
İHALE KAYIT NO  2019/ 617579 
a) Adresi                                                    : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası                       : Tel    : 0.372  252 40 01 ( 30 Hat) 

Faks  : 0.372  251 19 00 
c) Elektronik posta adresi   
                         

: Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu malın :  

a) niteliği,türü ve miktarı    : 17.000 m3 Ahşap Maden Direği 
b) teslim yeri                        :      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Karadon Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve 
Hızarlarına  Taşıma 

c) teslim tarihi     
                  

: İşin Başlama Tarihi :Sözleşmenin  İmzalanmasına 
Müteakip işe başlanacaktır. 
İşin Bitiş tarihi:31.12.2020 

3-ihalenin :  
a) yapılacağı yer                                             : Satınalma Dairesi Başkanlığı       ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati                                              : 23.12.2019 – 15.00 
c) dosya no  1931209 
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1- İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3 İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal hizmet alımları için son beş yıl 
içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında 
gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
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deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

4.2.4 Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
6-Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 23.12.2018, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemleri 
(1+2+3) toplamları değerlendirmeye esastır. 4. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen 
fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı 
ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3 Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin 
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz  Mal, Hizmet alımları  ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10503/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(KOZLU-ÜZÜLMEZ İŞLETME MÜESSESELERİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU-ÜZÜLMEZ İŞLETME 

MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK, TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA  
İŞLERİ, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  
İHALE KAYIT NO  2019/618125 
a) Adresi                                                    : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks 
numarası                       

: Tel    : 0.372  252 40 01 ( 30 Hat) 
Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi   
                         

: Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu malın :  

a) niteliği,türü ve miktarı    : 15.000 m3 Ahşap Maden Direği 
b) teslim yeri                        :      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Kozlu-Üzülmez Müesseseleri Maden Direği Stok Sahası 
ve Hızarlarına  Taşıma 

c) teslim tarihi     
                  

: İşin Başlama Tarihi :Sözleşmenin  İmzalanmasına 
Müteakip işe başlanacaktır. 
İşin Bitiş tarihi: 31.12.2020 

3-ihalenin :  
a) yapılacağı yer                                             : Satınalma Dairesi Başkanlığı       ZONGULDAK 
b) tarihi ve saati                                              : 23.12.2019 – 15.00 
c) dosya no  1931212 
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1- İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3 İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal hizmet alımları için son beş yıl 
içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında 
gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
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birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

4.2.4 Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
6-Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4+5 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 23.12.2019, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemleri 
(1+2+3+4+5) toplamları değerlendirmeye esastır. 6. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif 
edilen fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle 
fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3+4+5 Kalemlerin toplamları 
üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği 
fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz  Mal, Hizmet alımları  ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10504/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
(AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME 

MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK, TAHMİL TAHLİYE İSTİF YÜKLEME VE TAŞIMA  
İŞLERİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK 
İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR. 

1-İdarenin :  
İHALE KAYIT NO  2019/ 617805 
a) Adresi                                                    : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b)Telefon ve Faks numarası                       : Tel    : 0.372  252 40 01 ( 30 Hat) 

Faks  : 0.372  251 19 00 
c)Elektronik posta adresi   
                         

: Satınalma @taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu malın :  

a)niteliği,türü ve miktarı    : 2.550  m3 Ahşap Maden Direği 
b)teslim yeri                        :      Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği 
Stok Sahası ve Hızarları 

c)teslim tarihi     
                  

: İşin Başlama Tarihi :Sözleşmenin  İmzalanmasına 
Müteakip işe başlanacaktır. 
İşin Bitiş tarihi:31.12.2020 

3-ihalenin :  
a)yapılacağı yer                                             : Satınalma Dairesi Başkanlığı       ZONGULDAK 
b)tarihi ve saati                                              : 23.12.2019 – 15.00 
c)dosya no  1931210 
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1.- İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal hizmet alımları için son beş yıl 
içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında 
gerçekleştirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
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birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

4.2.4 Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5- İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.  
6-Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 
Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 
Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. ) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 200,00-TL (iki Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, en geç 23.12.2019, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemleri 
(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaşın satışı için teklif edilen 
fiyat piyasada talaş satış rayiç bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı 
ile talaş satış fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin  
değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaşıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.Bütün 
iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz  Mal, Hizmet alımları  ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10505/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 27.11.2019 Karar No:7381 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI :  Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.  
•  MERKEZİ ve :  Barbaros Mah. Aktürk Sok. No:4-A/1  
   TEBLİGAT ADRESİ    Ataşehir/İSTANBUL  
• MÜRACAAT TARİHİ : 31.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU :  Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ :  8.666 hektar    
• BÖLGESİ   :  Kara 
• KAPSADIĞI İLİ :  Siirt 
• PAFTA NUMARASI :  L47-d3 
KARAR: 
Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Siirt ilinde 8.666 hektarlık L47-d3 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 10458/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 27.11.2019 Karar No:7382 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI :  Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.  
•  MERKEZİ ve :  Barbaros Mah. Aktürk Sok. No:4-A/1  
   TEBLİGAT ADRESİ    Ataşehir/İSTANBUL  
• MÜRACAAT TARİHİ : 31.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU :  Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ :  20.441 hektar   
• BÖLGESİ   :  Kara 
• KAPSADIĞI İLİ :  Batman, Siirt 
• PAFTA NUMARASI :  M47-a2, a4 
KARAR: 
Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Batman, Siirt illerinde 20.441 

hektarlık M47-a2, a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 
uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 10458/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 27.11.2019 Karar No:7383 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI :  Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.  
•  MERKEZİ ve :  Barbaros Mah. Aktürk Sok. No:4-A/1  
   TEBLİGAT ADRESİ    Ataşehir/İSTANBUL  
• MÜRACAAT TARİHİ : 31.05.2019 
RUHSATIN: 
• KONUSU :  Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ :  14.192 hektar    
• BÖLGESİ   :  Kara 
• KAPSADIĞI İLİ :  Batman, Siirt 
• PAFTA NUMARASI :  M46-b1 
KARAR: 
Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Siirt ilinde 14.192 hektarlık M46-

b1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 10458/3/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 14/06/2019 tarih ve 239 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2019 tarih ve 1407 sayılı kararı ile “Etimesgut 
Belediyesine sunulduğu şekli ile” onanan “Etimesgut İlçesi, imarın 47224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 
10 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” 03/12/2019 günü 
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10515/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 20.06.2019 tarih ve 492/1077 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.07.2019 gün ve 840/2147 sayılı kararı ile onaylanan Susuz 
mahallesi imarın 46259, 46260 ve 46261 adalar arasında kalan park alanı içinde 4000 m² ihdas 
alanına ait hazırlanan 85039/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 10470/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 03.10.2019 tarih ve 2019/235 sayılı kararı ile uygun 

görülen ve Ankara  Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2019 tarihli ve 1765/3884 sayılı 
kararı ile onaylanan; İlçemiz, Karaköy ve Sarayköy Mahallesi İmar Planı kapsamında kalan 
Karaköy Mahallesi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 66, 71, 80, 81 ve Sarayköy Mahallesi 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 388, 566 ve 596 numaralı parselleri kapsayan parselasyon planı, 3194 sayılı 
kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10501/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Mevlana Gönüllüleri Eğitim ve Hizmet Vakfı (Mevlana Vakfı). 
VAKFEDENLER: Mehmet Özgütürk. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU: İstanbul Anadolu 31.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.09.2019 tarihinde tavzih 
edilen 31.07.2019 tarihli ve E:2019/373, K: 2019/270 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, spor, sağlık ve ekonomik alanlarda çalışmalar 
yaparak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek 
ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Cengel Ferah Mahallesi, Yol 
Mevkii, 994 ada ve 3 parsel nolu, 986,26 m2 alanlı “arsa” vasıflı taşınmaz ve üzerinde bulunan 
tek katlı bina. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Özgütürk, Ahmet Özgütürk, Saliha Özgütürk, Eyyüp 
Küçükçelik, Muhammed Ali Küçükçelik, Yusuf Özgütürk, Metin Özgütürk, Ali Reyhan Esen, 
Ferruh Yavuz, Hakan Karaca, Kamil Özçelik, Ali Sertbaş. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin en az 2/3 sinin 

uygun göreceği aynı amaçlı bir başka vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10438/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Türkiye Tiyatro Vakfı 
VAKFEDENLER: Ahmet Haldun Ömer Dormen, Boğos Çalgıcıoğlu, Cemal Ünlü, 

Emine Umar, Esen Çamurdan, Hasan Şahintürk, İhsan Kerem Karaboğa, İmren Sipahi, Mevhibe 
Canan Arın, Mihriban Oya Yağız, Özlem Hemiş, Selçuk Yüksel, Uğur Sercan Gidişoğlu, Yavuz 
Pekman 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ 

VE NO’SU: İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.2019 tavzih kararlı, 26.09.2019 
tarih ve 2018/275E., 2019/230K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Kültürel değer yitimine çözüm üretmek, başta İstanbul olmak üzere 
köklü bir tiyatro geçmişi olan ülkemizde hızla yok olan tiyatro belleğini oluşturmak var olanı 
korumak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası), Beyoğlu-İstanbul 
adresindeki Beyoğlu tapusunun 28 pafta 491 ada 9 parselinde kayıtlı taşınmaz, İkea-Büro 
Mobilyaları, HP Pavilion Masa Üstü Bilgisayar, Hamm İkili Kanepe, 1 Adet Göreme Antika 
Kilim(2,5x1,5m), LG Led TV, Epson Yazıcı-Tarayıcı-Faks, 2 adet Asus Dizüstü Bilgisayar, Kivi 
Çalışma Masası, Apple Tv Media Player, 2 adet İkea Kitaplık, Zoom Ses Kayıt Cihazı, 
Tunçmatik UPS Güç Kaynağı, 2 adet Kahve Makinası 

YÖNETİM KURULU: Esen Çamurdan, M. Canan Arın, Dikmen Gürün, Kerem 
Karaboğa, Yavuz Pekman 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10439/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 464 ada, 7 parsel üzerindeki 503239 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil 

No: 80030, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 748) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 17.10.2019 tarihli ve E.2019/767-K.2019/2057 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Adalya Adım Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlem 19.11.2019 tarihli ve 265704 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10444/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

11.10.2017 tarihli ve 24688 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Gökhan YAĞIBASAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24351, Oda Sicil No: 28941) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 18.01.2019 tarihli ve 

E.2018/845-K.2019/94 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna 

başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 22.10.2019 

tarih ve E.2019/750-K.2019/1919 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 14.10.2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gökhan 

YAĞIBASAN hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 19.11.2019 tarihli ve 

265410 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  10444/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Karabük İli, Merkez İlçesi, 217 ada, 19 parsel üzerindeki 1578164 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Karabük Dostoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Betül SEZER 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77727) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.10.2019 tarihli ve E.2019/1744 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Betül SEZER hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 19.11.2019 tarihli ve 

269726 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10444/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 10463/1-1 
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Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden: 
MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Yarışmanın Adı 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bizimköy Mimari Proje 

Yarışması 
Yarışmanın Şekli ve Türü 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 
Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır. 

Yarışmanın Yeri ve Konusu 
Yarışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesi sınırları içinde, 19 Mayıs Mahallesi 172/2 pafta, 

620 ada 269 numaralı parseldedir. Yarışma alanının mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’na aittir. 
Yarışmanın konusu, bu alanda Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi sağlık yerleşkesinin tasarımıdır. 
Yarışmaya Katılma Koşulları 
• TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyelerini ekipte 
bulundurmak. 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. 
Yarışma Takvimi 
• Yarışmanın İlanı :   3 Aralık 2019, Salı 
• Son Soru Sorma Tarihi : 25 Aralık 2019, Çarşamba 
• Soruların Yanıtlarının İlanı :   2 Ocak 2020, Perşembe 
• Yer Görme için Son Tarih :   1 Şubat 2020, Cumartesi 
• Projelerin Son Teslim Tarihi :   3 Mart 2020, Salı 
• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün :   5 Mart 2020, Perşembe 
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi :   7 Mart 2020, Cumartesi 
• Kolokyum ve Ödül Töreni : 14 Mart 2020, Cumartesi 
Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri 
• Hüseyin İnceöz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü 
• Rabia Bilici, Başhekim 
• Fatih Artvinli, Tıp Tarihçisi 
• Kazım Gökhan Elgin, İstanbul Valiliği İPKB Direktörü 
• Ömer Yılmaz, Mimar 
Asli Jüri Üyeleri 
• Özgür Bingöl, Mimar 
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• Nilüfer Kozikoğlu, Mimar 
• Mustafa Ahmet Özgüner, Mimar 
• Arzu Kutkam Nuhoğlu, Peyzaj Mimarı 
• Oğuz Cem Çelik, İnşaat Mühendisi 
Yedek Jüri Üyeleri 
• Hasan Bulut Cebeci, Mimar 
• Serhun Sağlam, Orman Mühendisi 
• Tunç Tibet Akbaş, İnşaat Mühendisi 
Raportörler 
• Hacer Kocatürk Şahin, Mimar 
• Ayşe Bekdemir, Peyzaj mimarı 
Raportör Yardımcıları 
• Yasin Hacıvelioğlu 
• Burak Hacıvelioğlu 
Ödüller 
• 1. Ödül : 120.000 TL 
• 2. Ödül :   80.000 TL 
• 3. Ödül :   60.000 TL 
• 1. Mansiyon :   30.000 TL 
• 2. Mansiyon :   30.000 TL 
• 3. Mansiyon :   30.000 TL 
• 4. Mansiyon :   30.000 TL 
• 5. Mansiyon :   30.000 TL 
Satın almalar için 30.000 TL ayrılmıştır. 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün 
içinde net olarak ödenecektir. 

Şartname ve Eklerinin Temini 
Şartname ve ekleri İdare’nin web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. 

Şartname satın alınması ve yarışmaya kayıt için son gün projelerin son teslim tarihi ile 
aynı gündür. 

Banka hesap bilgisi : Halkbank Küçükbakkalköy Şubesi  
  TR530001200131300005100018 
Yer Görme 
Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme ile ilgili ayrıntılar yarışma 

şartnamesinde açıklanmıştır. 
İdarenin İletişim Bilgileri 
Yarışmayı Açan Kurum: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araștırma 

Hastanesi 
Adres : Sinan Ercan Cad. No: 29 Kazasker 
  Erenköy - Kadıköy - 34736 İSTANBUL 
Telefon : +90 (216) 302 59 59 
E-posta : erenkoyyarismasi@gmail.com 
Web adresi : www.erenkoyruhsinir.gov.tr 
 10521/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2019-08 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, 
fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora 
diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, 
özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel 
eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 
(üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus 
cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve 
eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını 
elektronik ortamda (CD/f lashdisk) şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte 
Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 
Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 
Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 
(bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, 
jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin yer alması gerekmektedir. 

- Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
(http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından 
ulaşılabilir. 

- Adaylar başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi 
Kadroların a Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 
kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu 
ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır. 

- Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 
- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 
DALI/ 

PROGRAM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Fen 
Fakültesi 

Matematik 
Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Doçent 1 

Matematik alanında doçentlik unvanı 
almış olmak. Analiz ve fonksiyonlar 
teorisinde küme dizileri üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

Fen 
Fakültesi 

Matematik 
Uygulamalı 
Matematik 

Doçent 1 
İstatistik alanında doçentlik unvanı 
almış olmak. Olasılık teorisi üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyal 
Hizmet 

Sosyal Hizmet 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sosyal Hizmet alanında yüksek lisans 
ve doktora yapmış olmak. Aile içi 
şiddet üzerine çalışmaları bulunmak. 

 10447/1-1 
—— • —— 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik 
Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca 
araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat 
eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde 
devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini, 
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 
3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
4- Adli Sicil Kaydı, 
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
7- Kimlik Fotokopisi 
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, 

Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış 
olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: 
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet 

Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak), 
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), 
3- Adli Sicil Kaydı, 
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya 

Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 
Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil 
Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF 
formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR: 
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir. 

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan 
Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik 
Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
DUYURULUR. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Paleoantropoloji PROFESÖR 1   

Paleoantropoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
 1   

Genel Dilbilimi DOÇENT 1    

Fransız Dili ve Edebiyatı 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
 1   

FEN FAKÜLTESİ 

Uygulamalı Matematik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doğrusal olmayan Gecikmeli 
Sistemlerin Dinamik Analizi 
alanında Bilimsel Çalışmalar 
Yapmış olmak. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri PROFESÖR 1   

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Genel Gazetecilik PROFESÖR 1 
Kültür Diplomasisi ve Propaganda 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Genetik PROFESÖR 1   

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 

Ulaştırma 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Kablosuz ağlarda yük dengeleme ve 
düşük güç geniş alan ağları 
alanında  (LPWN) bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

 10500/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön 

Lisans Programı’nda açık bulunan 1 (bir) öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’na tabi olarak Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri : 03.12.2019 - 17.12.2019 
Resmi Gazete İlan Tarihi : 03.12.2019 / …….. 
Adaylarda Aranan Özellikler: 
Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalında tamamlamış olmak.  
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu, kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile 
diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK 
denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 
kopya (USB) olarak Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 
Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi'nde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 
değerlendirmeye alınmaktadır.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
İnönü Cad. No: 6  
34387 Kuştepe, Şişli / İstanbul 
Yüksekokul Müdürlüğü: 0212 311 66 56 10520/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 

Fakülte Adı: Meslek Yüksekokulu Duyuru Başlama Tarihi: 03.12.2019 
Bölüm Adı: Mimarlık ve Şehir Planlama Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019 

Program Adı: Mimari Restorasyon Ön değerlendirme 
Sonuçlarının İlan Tarihi: 20.12.2019 

Kadro Ünvanı Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) Yazılı Sınav Tarihi: 24.12.2019 

Kadro Sayısı: 1 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.12.2019 
 
ÖZEL ŞARTLAR 
Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim 
kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES-EA 

ya da ALES-SAY alanında en az 70 puan almış olmak 
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 
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İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

- Özgeçmiş 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, 

(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)** 
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti**  
- Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan 

alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve 
SGK Hizmet Dökümü* 

- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları 
Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo 
yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET  
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina 
Premier Kampüs Ofis  
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 
34400 Kağıthane - İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 21 / 0212 311 62 51 
 10520/2/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 

Fakülte Adı: Meslek Yüksekokulu Duyuru Başlama Tarihi: 03.12.2019 
Bölüm Adı: Ulaştırma Hizmetleri Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019 

Program Adı: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön değerlendirme 
Sonuçlarının İlan Tarihi: 20.12.2019 

Kadro Ünvanı Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) Yazılı Sınav Tarihi: 24.12.2019 

Kadro Sayısı: 1 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.12.2019 
 
ÖZEL ŞARTLAR 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, İşletme veya Ekonomi 

bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak, İşletme veya Ekonomi ile ilgili alanlardan birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında 
yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES-EA 

alanında en az 70 puan almış olmak 
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

- Özgeçmiş 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, 

(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)** 
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti**  
- Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan 

alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve 
SGK Hizmet Dökümü* 

- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları 
Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo 
yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 
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Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET  
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina 
Premier Kampüs Ofis  
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 
34400 Kağıthane - İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 21 / 0212 311 62 51 
 10520/3/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 

Fakülte Adı: 
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Duyuru Başlama Tarihi: 03.12.2019 

Bölüm Adı: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019 

Program Adı: Anestezi 
Ön değerlendirme Sonuçlarının 
İlan Tarihi: 

20.12.2019 

Kadro Ünvanı 
Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

Yazılı Sınav Tarihi: 24.12.2019 

Kadro Sayısı: 1 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.12.2019 
 
ÖZEL ŞARTLAR 
Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Ameliyathane Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES-SAY 

alanında en az 70 puan almış olmak 
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 
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İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

- Özgeçmiş 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/ lisansüstü diplomaların fotokopileri* ve transkriptleri, 

(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)** 
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti**  
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları 
Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo 
yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET  
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-3.htm) kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

Başvuru Adresi: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı 
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina 
Premier Kampüs Ofis  
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 
34400 Kağıthane - İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 21 / 0212 311 62 51 
 10520/4/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. 
Maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 
30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları 
yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.      

Genel Şartlar:           
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mimarlık Fakültesi için 
yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puana sahip olma şartı aranır.  

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar:         
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:   
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.-Öğr.Gör. 
Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz 
yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans, varsa Doktora mezuniyet 
belgeleri ile transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların 
asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul 
edilmemektedir).  

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 
belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir.  

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)  

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 

*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır) 

https://ik.yasar.edu.tr/formlar/
https://ik.yasar.edu.tr/formlar/


Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 3 Aralık 2019 – Sayı : 30967 

 

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile deneyim şartı bulunan kadrolara 
başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları 
kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel 
tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi 
(halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK 
Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.  

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı 
Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.  

Sınav Takvimi  
İlk Başvuru Tarihi : 03.12.2019 
Son Başvuru Tarihi : 17.12.2019 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.12.2019 
Giriş Sınavı (Yazılı*) Tarihi : 20.12.2019 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 25.12.2019 
(*)Yazılı Sınav İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 

sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, 
aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda 
belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek 
ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal 
etme hakkına sahiptir.  

Fakülte Bölüm Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi Aranan Şartlar 

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Bölümü  

Öğretim 
Görevlisi  1 

Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. 
Restorasyon Anabilim dalında tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. Tercihen 
Restorasyon Anabilim dalında doktora 
derecesine sahip olmak. Belgelendirmek 
kaydıyla yüksek lisans mezuniyetinden 
sonra yükseköğretim kurumlarında en 
az 3 yıl ders vermiş olmak.  

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

Bölümü  

Öğretim 
Görevlisi  1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
lisans mezunu olmak. İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Tasarım 
Çalışmaları Anabilim dallarının 
birinden tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek 
lisans mezuniyetinden sonra 
yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl 
ders vermiş olmak. 

 10460/1-1 
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BOTAŞ Genel Müdürlüğünden: 
BOTAŞ CEYHAN LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 
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BOTAŞ Genel Müdürlüğünden: 
BOTAŞ (MARMARA EREĞLİSİ) LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10524/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10522/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10525/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 10526/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları

Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği
–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)
–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme

Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2019/62)

–– Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat:
2019/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/106, K: 2019/80 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/6320 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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