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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI UZMANLIĞI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: İçişleri Bakanı,”
“e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından
ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka
bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2012 28511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2014 28970



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Acıbadem Mehmet Ali

Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversi-

tesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hü-

kümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (k), (o),

(ö) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Enstitü: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine bağlı enstitülerin ens-

titü kurulunu,”

“k) Mütevelli Heyeti: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,”

“o) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,”

“t) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, üçüncü

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklen-

miştir.

“a) İlgili anabilim dalı veya EYK’ce onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip

olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayın eğitim gördüğü yükseköğretim kurumun-

dan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”
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“e) Mezun durumunda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belir-

lenen tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları

silinir.”

“a) Doktora programına başvuracak adayların ilgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü

kurulunca uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner, eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip

olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayların eğitim gördükleri yükseköğretim kuru-

mundan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”

“d) Mezun durumda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belirlenen

tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları sili-

nir.”

“a) İlgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülecek bir lisans dip-

lomasına sahip olmak veya mezun durumda olan/olabilecek adayın eğitim gördüğü yükseköğ-

retim kurumundan mezun olabilecek aşamada olduğunu belgelemek.”

“ç) Mezun durumda olabilecek adaylardan, her dönem için Senato tarafından belirlenen

tarihe kadar, geçici mezuniyet belgesi veya diploma belgesi ibraz etmeyenlerin kayıtları silinir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu ile belgelenmiş

sağlıkla ilgili mazeretinin olması,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2017 29963

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2017 30089
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Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,

araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
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c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve

yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar

açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazır-

lamak,

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-

mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde

tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliş-

tirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar

yapmak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj

yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar

açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar dü-

zenlemek,

i) Yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarını yurt içinde ve/veya dışında temsil

eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün tanıtılmasına,

araştırılmasına, öğretilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j) Türkiye’de yaşayan ancak başka ülkenin vatandaşı olan yabancı çocuklarına Türk

toplumuna uyum sağlamaları ve okullarda başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek,

k) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında ihtisaslaşmış kişiler yetiştirilmesine öncülük

etmek,

l) Türkçenin gerek ana dili gerekse yabancı dil olarak öğretimine yönelik projelere mad-

di destek sağlamak,

m) Türkçe dil sınavları düzenlemek, Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek,

n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp

kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma

kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rek-

tör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür

yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi ve-

kâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Mer-

kezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından,  Müdürün önerisiyle Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi

biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu

üyeliği kendiliğinden düşer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda ka-

rarlar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayiniyle ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-

mesine karar vermek,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkez yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili

mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ders-

ler bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. İlgili birimler bu derslere ilave dersler belir-

leyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, bu şart 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan

dersler ile ilgili birimlerce belirtilen ilave dersler ve stajlarda uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2011 28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/9/2011 28065

2- 13/8/2012 28383

3- 25/11/2015 29543

4- 17/4/2016 29687

5- 30/5/2016 29727

6- 16/4/2018 30393
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Afrika’da şimdiye kadar meydana gelmiş ve gelebi-

lecek siyasi, sosyal,  ekonomik ve kültürel sorunlarla ilgili olarak, resmi ve sivil kurumlarla

birlikte, çözüm önerileri üretmek veya akademik araştırma çerçevesinde değerli görülen Afrika

kıtası ile ilgili konuların bilimsel literatüre kazandırılmasını sağlamaktır.      

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar ile ilgili alanlarda

ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmak, 

b) Amacına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer

kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bu-

lunmak,

c) İlgili alanlarda yapılacak araştırmalara hizmet verecek laboratuvar, kütüphane ve ar-

şiv oluşturmak, 

ç) Amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara, öğrencilere

ve kişilere bölgeyle ilgili bilinçlendirici eğitim, staj düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri ver-

mek,
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d) Yapılan çalışmaları paylaşmak üzere konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve

benzeri çalışmaları düzenlemek, 

e) Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Öğrenci kulüpleri ile ortak faaliyetler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. 

(2) Müdür, görev yerinde olmadığında, müdür yardımcılarından birini yerine vekil ola-

rak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi du-

rumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresini

doldurmadan görevden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan

Müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

staj, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunları Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaç-

larına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından

Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıl için

görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerinin yürütülme-

sinde Müdüre yardım eder, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.  
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Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlen-

dirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyeler gerektiğinde Rektör tarafından

görevden alınabilir. Müdür ve diğer üyeler, üç yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan

üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dı-

şında görevlendirilen üyelerin yerine, aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere görev-

lendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir salt çoğunlukla top-

lanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programı, faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

c) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

ç) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını

belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yaparak

Rektörün onayına sunmak,

e) Eğitim ve staj programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve

benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun (Kanun) 11 inci maddesinin (madde) uygu-
lamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Van İlinin tamamı ile Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin ondoku-
zuncu fıkrası ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi kap-
samında mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 7143 sayılı Kanunla yeniden belirlenen,
mücbir sebep dönemine ilişkin vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme ile ödeme sü-
relerine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.
Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi
MADDE 3 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, “6736 sa-

yılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası veya 7020 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desi kapsamında, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerden, 7020 sayılı Kanunun 5 inci mad-
desinde öngörülen sürede beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükelleflerin, mücbir
sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimleri 31/8/2018 günü sonuna kadar ve-
rilir, geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri ve-
rilmez…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, mücbir sebep halinin ilan edildiği 23/10/2011 tarihinden mücbir sebep
halinin sona erdiği 31/5/2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin Ka-
nunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan 31/8/2018 tarihine kadar ilgili beyanname ve
bildirimin ait olduğu her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, mücbir sebep süresi içerisine rastlayan geçici vergi beyannameleri (2011
yılı üçüncü ve 2017 yılı birinci geçici vergi dönemleri dâhil), mükellef bilgileri bildirimleri ve
kesin mizan bildirimleri verilmeyecektir.

Örnek 1: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (A) Anonim Şirketinin 23/10/2011
tarihinde başlayan mücbir sebep hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında
31/5/2017 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte mükellef, mücbir sebep süresi içinde verilme-
yen beyanname ve bildirimlerini 7020 sayılı Kanunda öngörülen sürede vermemiştir.

Söz konusu mükellef 7143 sayılı Kanun kapsamında 31/8/2018 tarihine kadar bu be-
yanname ve bildirimleri vermesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanacak ve tahakkuk
eden vergileri maddede belirtilen şekilde taksitlendirilecektir.

(2) 31/8/2018 tarihine kadar verilmesi gerektiği halde verilmeyen beyanname ve bildi-
rimlerle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli takdire/in-
celemeye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler neticesinde tarh edilen ver-
giler ve/veya kesilen cezalarla ilgili olarak madde hükümleri çerçevesinde taksitlendirme im-
kanı bulunmadığı tabiidir.
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Örnek 2: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (A)’nın 23/10/2011 tarihinde
başlayan mücbir sebep hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 31/5/2017 tari-
hinde sona ermiştir. Mükellef, mücbir sebep ilanı nedeniyle vermediği 2011, 2012, 2013, 2014
ve 2015 takvim yıllarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile aynı yıllara ilişkin aylık
dönemler itibarıyla (2016 yılı hariç) katma değer vergisi (KDV) beyannamelerini 10/8/2018
tarihinde vergi dairesine vermiştir. Bununla birlikte Bay (A), 2016 takvim yılına ilişkin yıllık
gelir vergisi beyannamesi ile aynı yıla ilişkin KDV beyannamelerini (12 adet) 31/8/2018 tari-
hine kadar vergi dairesine vermemiştir.

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin verilen yıllık gelir vergisi be-
yannameleri ile aynı yıllara ilişkin aylık dönemler hâlinde verilen KDV beyannamelerine isti-
naden tahakkuk eden vergiler, maddede belirtilen şekilde taksitlendirilecektir. Diğer taraftan,
kanuni süresinde verilmeyen 2016 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aynı
yıldaki dönemlere ilişkin verilmeyen KDV beyannameleriyle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalı tarh işlemleri yapılması neticesinde ortaya çıkan vergi,
gecikme faizi ve cezaların madde kapsamında taksitlendirilmesi mümkün değildir.

Ödemelerin yapılması
MADDE 4 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, “…Ta-

hakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve bildirim verme süresinin son günü kabul edilir
ve ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit
taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz…”
hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergi-
lerin vadesi 31/8/2018 tarihi olacak ve ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Madde hükmüne göre ödenen bu
vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.

Söz konusu taksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacak
olup bu işlem vergi dairesi tarafından re’sen yapılacaktır.

7143 sayılı Kanunla belirlenen sürelerde ödenmeyen veya eksik ödenen tutarlar
MADDE 5 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu mad-

deye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın so-
nuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belir-
lenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla
bu madde hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir tak-
vim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, ikinci
fıkrada belirtilen vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu madde
uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk
Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükmü ihlal edilmiş sa-
yılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek şartıyla, kalan
taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Ka-
nunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılacaktır.
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Örnek 3: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (B) Limited Şirketi mücbir sebep hali
nedeniyle vermediği tüm beyanname ve bildirimlerini süresinde vergi dairesine vermiş, tahak-
kuk eden vergiler ilgili vergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür. Mükellef kurum, 2018/Eylül ve
2018/Kasım taksitlerini süresinde ödemekle birlikte 2019/Ocak ve 2019/Mart taksitlerini sü-
releri geçtiği halde ödememiştir.

Bu durumda mükellef kurum 2019/Ocak ve 2019/Mart taksit tutarlarını, otuzuncu taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi
durumunda bu madde hükümlerinden yararlanacaktır.

(2) Madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;
- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son

taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
hallerinde madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, maddenin birinci fıkrasında belirtilen vade

tarihi olan 31/8/2018 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı
ile birlikte tahsil edilir.

Örnek 4: Erciş Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bayan (C) mücbir sebep hali nede-
niyle vermediği tüm beyanname ve bildirimlerini vergi dairesine süresinde vermiş, tahakkuk
eden vergiler ilgili vergi dairesince ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünmüştür. Bayan (C), 2018 yılındaki tüm taksitlerini
ve 2019/Ocak taksitini süresinde ödemekle birlikte 2019/Mart, 2019/Mayıs ve 2019/Temmuz
taksitlerini süreleri geçtiği halde ödememiştir.

Bu durumda, Bayan (C)’nin bir takvim yılında ikiden fazla taksiti süresinde ödememesi
nedeniyle maddeden yararlanma hakkı sona erecek, ancak daha önce ödediği taksitler için mad-
de hükümlerinden yararlanacaktır. Bu takdirde, 2019/Mart taksiti dahil olmak üzere sonraki
taksitler, vadeleri 31/8/2018 tarihi esas almak suretiyle hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilecektir.

(3) Madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam ola-
rak ödenmesi maddeden yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, mükelleflerin
Eylül/2018 ve Kasım/2018 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

(4) Maddenin ikinci fıkrasında, taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik
10 Türk Lirasına kadar eksik ödemeler ihlal sebebi olarak sayılmamıştır. Ayrıca, taksit tutarının
%10’u, 10 Türk Lirasının altında ise %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme de ihlal
sebebi sayılmayacaktır. Bu tutarları aşan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak değerlendirileceği
tabiidir.

Örnek 5: Adilcevaz Malmüdürlüğü mükellefi olan Bay (D)’nin Mayıs/2019 dönemine
ilişkin madde kapsamındaki taksit tutarı 2.000 TL olmasına rağmen bu döneme ilişkin 1.990
TL ödeme yapılmıştır. Eksik ödenen tutar 10 TL’yi aşmadığından madde hükümleri ihlal edil-
miş sayılmayacaktır. Diğer taraftan, taksit tutarının %10’u olan (2.000 x %10=) 200 TL ise 10
TL’den fazla olduğundan tutarın oranla mukayese edilmesine gerek olmadığı tabiidir.

6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ile 7020 sayılı
Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki mükelleflerin durumu

MADDE 6 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “6736 sa-
yılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi
kapsamında öngörülen sürelerde beyanname ve bildirimlerini veren ve tahakkuk eden vergileri
mezkûr Kanunlar kapsamında yapılandıran mükellefler hakkında da bu madde hükümleri uy-
gulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”
hükmü yer almaktadır.
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(2) 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Ka-
nunun 5 inci maddesi kapsamında öngörülen sürelerde beyanname ve bildirimlerini veren ve
tahakkuk eden vergileri mezkûr Kanunlar kapsamında yapılandıran mükellefler hakkında da
herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ve mezkûr Kanunlar kapsamında ödeme yapılıp ya-
pılmadığına bakılmaksızın 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği 18/5/2018 tarihinden önce tahsil edilen tutarlar
red ve iade edilmeyeceğinden, daha önce yapılmış ödemeler sonrası kalan tutar madde hük-
müne göre taksitlendirilecektir.

Örnek 6: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (E) Limited Şirketinin mücbir sebep
hali, 7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sonlanmış, mücbir sebep süresi içinde
verilmeyen beyanname ve bildirimler mükellef tarafından 31/8/2017 tarihine kadar verilerek
tahakkuk eden vergiler otuz eşit taksitte ödenecek şekilde yapılandırılmıştır. 31/1/2018 tarihinde
ilk taksiti ödeyen ancak Mart/2018 taksitini ödemeyen mükellefin kalan borcu, 7143 sayılı Ka-
nunun 11 inci maddesi kapsamında ilk taksit 2018 yılı Eylül ayından başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksite bölünecektir.

(3) Madde kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam ola-
rak ödenmesi maddeden yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, maddenin üçün-
cü fıkrası kapsamındaki mükelleflerin de Eylül/2018 ve Kasım/2018 taksitlerini süresinde ve
tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Diğer hususlar
MADDE 7 – (1) 7143 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki mükelleflerin,

Kanunun 5 inci maddesi kapsamında matrah/vergi artırımında bulunması mümkündür. Bu du-
rumdaki mükelleflerin matrah/vergi artırımından doğan borçlarıyla ilgili olarak Kanunun mat-
rah/vergi artırımına ilişkin hükümleri geçerli olacaktır.

Örnek 7: Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (Z) Anonim Şirketi, mücbir sebep
hali nedeniyle vermediği 2014 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini
10/8/2018 tarihinde vergi dairesine vermiş, bu beyannamede 200.000 TL kurumlar vergisi mat-
rahı beyan etmiştir. Bu matraha istinaden ödenecek kurumlar vergisi (200.000 x %20) 40.000
TL olarak hesaplanmıştır.

(Z) Anonim Şirketi, 2014 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde vergiye esas
alınan matrahını bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında %30 oranında (60.000 TL) artırmıştır.
Bu tutara ilişkin ödenecek tutar ise (60.000 x %20) 12.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu durumda, mükellefin kendi beyanına göre tahakkuk eden 40.000 TL’lik kurumlar
vergisi, Kanunun 11 inci maddesi kapsamında, bu vergiye herhangi bir zam, faiz, katsayı uy-
gulanmaksızın ilk taksiti 2018 yılının Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâ-
linde otuz eşit taksitte ödenebilecektir.

Diğer taraftan, matrah artırımında bulunulması sonucu hesaplanan 12.000 TL’lik vergi
tutarı, Kanunun 5 inci maddesi kapsamında bu vergiye katsayı uygulanmak suretiyle ikişer
aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenebilecektir. Söz konusu verginin peşin ödenmesi
hâlinde ise bu vergiye katsayı uygulanmayacaktır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 50)

1. Amaç
Bu Tebliğin amacı,  21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci madde-
siyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Ka-
nunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici
1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi
halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.

2. Yasal Düzenleme
7103 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde

yapılan düzenlemeyle;
- 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında

yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2019” şeklinde değiştirilerek taşıtların hurdaya çıkarıl-
masına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin bir yıl uzatılacağı,

- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin
8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski
taşıtların doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde de madde ile düzenlenen
hükümlerden yararlanılacağı

hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
3. 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasında Kullanılacak

Belgeler 
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslar 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştı.
Bu Tebliğ kapsamında, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20,

87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski olan taşıtların
ihracında yapılacak müracaatlarda, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin
Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ ekinde yer alan “EK:1B, EK:2B, EK:3B” belgeler, 

İl özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edi-
lerek hurdaya ayrılacak 1997 model veya daha eski taşıtlara ilişkin müracaatlarda ise 48 Seri
No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “EK:1a/1b, EK:2, EK:3a/3b, EK:4,
EK:5” belgeler yerine, hurdaya ayrılacak taşıtın 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi
kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci
Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ ekinde yer alan “EK:4B, EK:4Ç, EK:5B,
EK:6B, EK:6Ç, EK:7B, EK:8B” belgeler 

düzenlenecektir.
Ancak, motorlu taşıtını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın

aldığını gösteren belgeyle iktisap eden ve ilgili trafik tescil kuruluşunda (Türkiye Noterler Bir-
liği veya noterliklerde) adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler tarafından yapılacak
başvurularda; noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir
belgenin bir örneği mükellef dilekçelerine eklenecektir.
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7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında il özel idaresine, büyükşehir
belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine taşıtların teslim edilmesi üzerine anılan Kurum
yetkililerince Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden “Taşıt Teslim Tuta-
nağı” (EK:7B) hazırlanır ve sistemden onaylanarak dört nüsha olarak üretilir. Daha sonra adına
taşıt kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler ile taşıtı teslim alan il özel idaresi, büyükşehir belediyesi
veya MKEK hurda müdürlüğü yetkililerince imzalanır. Tutanağın üç nüshası mükellefe verilir,
kalan nüsha taşıtı teslim alan il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdür-
lüğünde muhafaza edilir. İnternet vergi dairesi üzerinden oluşturulmayan tutanaklara istinaden
bu uygulama kapsamında işlem tesis edilmez.

Bu Tebliğde geçen “tescil kuruluşu” tâbiri, ilgili mevzuatına göre, trafik tescil kuruluş-
larını ve tescile yetkili birimleri ifade eder.

4. 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin Süre Uzatımı
4.1. 1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin Süre

Uzatımı
7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 1997 model

veya daha eski taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine
ve MKEK hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk
etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi ce-
zaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edileceği
düzenlenmişti.

7103 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle yapılan değişiklikle anılan madde düzenlen-
mesinden faydalanma süresi ve terkin edilecek motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, ge-
cikme faizi ve vergi cezalarının kapsamı 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili trafik sicilinde adlarına 1997 model veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan
gerçek ve tüzel kişilerin, 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açık-
lamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2019 tarihine kadar il özel idarelerine, büyük-
şehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü
hurda müdürlüklerine teslim ederek 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri
halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk et-
miş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları
ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. 

4.2. Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin
Süre Uzatımı

7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında Maliye ve İçişleri
Bakanlıkları tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mevcut olmadığı veya motorlu taşıt ol-
ma vasfını kaybettiği kabul edilen 2005 model ve daha eski taşıtların motorlu taşıtlar vergile-
rinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı,
gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edileceği dü-
zenlenmişti.

7103 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle yapılan değişiklikle anılan madde düzenlen-
mesinden faydalanma süresi 31/12/2019 olarak yeniden belirlenmiştir.

Tescil kuruluşlarında adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2005 veya daha eski taşıtı
olup, bu taşıtı 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu
taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu durumlarını kanaat verici belgelerle
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tevsik etmeleri veya tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu ta-
şıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2019 tarihine kadar ödemeleri şar-
tıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen
trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil
kayıtları silinir.

5. 1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların İhraç Edilmesi
ÖTV Kanununa ekli  (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numara-

larında yer alan 1997 model veya daha eski olan taşıtları adına kayıt ve tescilli olan gerçek ve
tüzel kişiler bu taşıtlarını doğrudan ihraç etmeleri veya ihracatçılara üç ay içerisinde ihraç edil-
mek üzere teslim etmeleri halinde bu madde hükmünden faydalanabilecektir.

5.1. Madde Hükmünden Yararlanılabilecek Taşıtlar
7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fık-

rasına göre, düzenlemenin kapsamına ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin;
-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,
-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dahil on veya daha fazla kişi taşımaya

mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,
-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

ATV, steyşın vagon vb. taşıtlar,
-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up,

kamyonet, kamyon vb. taşıtlar 
girmektedir.
Bu taşıtlardan, 1997 model veya daha eski olan taşıtların doğrudan veya ihracatçılar

vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde düzenlemeden yararlanılabilir. 
5.2. Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler
Mükelleflerin 7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan 1997 model veya daha eski olan taşıtlarını doğrudan veya ih-
racatçılar vasıtasıyla ihraç ederek söz konusu düzenlemeden yararlanabilmeleri için, tescil ku-
ruluşuna 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel
Tebliğ ekinde yer alan dilekçeyle (EK:1B) müracaat ederler. 

Trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan ÖTV Kanununa ekli  (II) sayılı listenin
8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan 1997 model veya daha eski olan
taşıtların üzerinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş ha-
cizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz
ve benzeri şerhlerin bulunmadığına ve taşıtın ihraç edilmesinde herhangi bir sakınca olmadığına
dair tescil kuruluşundan belge (EK:2B) almaları gerekmektedir.

Taşıtını doğrudan ihraç etmek isteyen mükellef tarafından taşıtların en geç 31/12/2019
tarihe kadar ihraç edilmesi gerekmektedir. 

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel
Tebliğde yer alan şartlar doğrultusunda taşıt ihracatının gerçekleştirilmesi halinde, gümrük be-
yannamesinin aslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneği ile taşıtın ihraç edilmesinde
sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna dilekçeyle (EK:3B) başvurularak,
31/12/2019 tarihine kadar Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak taşıtlarının kayıt ve tescillerini sildirmeleri gerekmek-
tedir.
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Motorlu taşıtını  noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından
satın alan ancak, adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin
veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini tescil kuruluş-
larına yapacakları müracaatta ibraz edeceklerdir. 

5.3. İhracatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler
Taşıtını ihracatçılar vasıtasıyla ihraç etmek isteyen mükellef ile 2018/11750 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında tanımı yapılan ih-
racatçı arasında noter nezdinde karşılıklı yükümlülükleri düzenleyen imzaları noterce onay-
lanmış bir “İhracat Amacıyla Araç Teslim Sözleşmesi” düzenlenmesi gerekmektedir.

İhracatçılar,  “İhracat Amacıyla Araç Teslim Sözleşmesi” ile teslim aldıkları taşıtları
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğde
açıklanan esaslar çerçevesinde üç ay içerisinde ihraç edecektir.

Bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için ihraç edilecek taşıtların yurt dışındaki müş-
teriye teslim edilmek üzere T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şarttır. Yurt dışındaki
müşteri tabiri, ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt için-
deki bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Taşıtın ihraç edilmeden
önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya yurt içinde teslimi ihracat
sayılmaz. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için ihracatın gerçekleştirildiğinin gümrük beyan-
namesi ile tevsik edilmesi zorunludur. 

İhracatçı tarafından, taşıtın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinde madde hükmün-
den yararlanmak üzere ihraç edilen taşıtın marka, model, şasi ve motor numarası ile en son
tescil plakası ve adına kayıtlı kişinin adı, soyadı/unvanı ile gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası/tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının yazılması zorunludur. 

İhracatın, her halükarda 31/12/2019 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İhracatçı, ihracata ilişkin gümrük idaresinden aldığı onaylı gümrük beyannamesinin

aslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneğini, taşıtı adına kayıt ve tescilli olan gerçek
veya tüzel kişiye teslim etmekle yükümlüdür.

Mükellef, taşıt ihracatının gerçekleştirilmesi halinde, ihracatçı tarafından teslim edilen
gümrük beyannamesinin aslı ya da gümrük idaresi veya noter onaylı bir örneği ile taşıtın ihraç
edilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna dilekçeyle (EK:3B)
başvurarak, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmet-
lerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak taşıtının kayıt ve tescilini
sildirecektir. “İhracat Amacıyla Araç Teslim Sözleşmesi”nin bir örneği de dilekçe ekinde ilgili
tescil kuruluşuna ibraz edilir.

5.4. Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler
7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra

hükmünden yararlanmak üzere, taşıtların ihraç edilmesi kaydıyla herhangi bir tescil kuruluşuna
yapılan mükellef başvuruları üzerine, ihraç edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülki-
yeti muhafaza, rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunmadığına ve taşıtın ihraç edilmesinde her-
hangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenecek belge (EK:2B) ilgiliye verilecek, aksi halde
belge düzenlenmeyecektir. 

Mükellefler tarafından dilekçeyle (EK:3B) ve ihracata ilişkin belgelerle taşıtın ihraç
edilmesinde sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna yapılan başvuru üzerine
ihraç edilen  taşıtın tescil kaydı, tescil kuruluşunca silinecektir. Taşıta ait "Motorlu Araç Tescil
Belgesi"ne “İhraç Nedeniyle Kayıt ve Tescili Silinmiştir” şerhi konularak taşıt sahiplerine geri
verilecektir.
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Tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt ve tescil işlemleri sırasında
taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

Trafik tescil kaydının silinmesi işleminin yapılmasından sonra, taşıtın kayıt ve tescilinin
silindiği hususu elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, bunun mümkün olmaması ha-
linde üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. 

Bu madde hükmü uyarınca, tescil kaydı silinecek taşıtın trafik tescil kaydında, 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idare-
lerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi
koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

5.5. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler
Başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi

daireleri tarafından, tescil kuruluşlarından gelen, taşıtın ihraç edilmek suretiyle kayıt ve tesci-
linin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları
karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir. Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten
sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel ki-
şilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir. Bu düzenleme kapsamında,
ihraç edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş
olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016
tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek, bu alacaklar nedeniyle
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler
kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

6. İhraç Edilen Taşıtın Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler
7103 sayılı Kanunla değişik 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fık-

rası kapsamında ihraç edilmesi nedeniyle trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde be-
lirtildiği şekilde geri gelmesi halinde, tescil kuruluşları tarafından terkin tarihinde adına kayıt
ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, du-
rum elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, bunun mümkün olmaması halinde ilgili
vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir. 

Bu bildirim üzerine vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefi-
yeti tesis edilerek daha önce yapılan terkin işlemi iptal edilir.

7. Diğer Hususlar
27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi

Genel Tebliği (Seri No: 48)’nde yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2019” şeklinde ve anı-
lan Tebliğin ekinde yer alan “EK:6, EK:7” belgelerdeki “Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne/Büro
Amirliğine” ibareleri “Tescil Kuruluşuna” şeklinde; “EK:8, EK:9” belgelerdeki “Valiliği Em-
niyet Müdürlüğü” ibareleri “Tescil Kuruluşu”, “Şubemizde/Büromuzda” ibareleri “Kurumu-
muzda”, “Trafik Tescil Şb. Md./Büro A.”  ibareleri “Kurum Yetkilisi” şeklinde; “EK:11” bel-
gesindeki “Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne” ibaresi “Tescil Kuruluşuna” şeklinde değiştiril-
miştir. 

48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “EK:1a/1b, EK:2,
EK:3a/3b, EK:4, EK:5” belgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

8. Yürürlük
Bu Tebliğ hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
9. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 303)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25,

32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan deği-

şikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını

oluşturmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen

9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9) numaralı bent eklenmiştir.

“9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürü-

tülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi

üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kur-

dukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimen-

kulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üre-

tim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar

(Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.);”

Muafiyetin kapsamı ve şartları

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen bent uyarınca, 6446

sayılı Kanuna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kay-

naklarına dayalı olarak sahibi olunan veya kiralanan konutlarda kurulan tesislerde, elektrik

üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek kişiler, esnaf muaflığından aşağıdaki şartlar da-

hilinde faydalanacaktır.

a) Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde

(Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla

kurulanlar dâhil) kurulu olması,

b) Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması,

c) Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi,

ç) Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satıl-

ması.

(2) Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, muafiyetten yararlanmaya engel

teşkil etmeyecektir.
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(3) Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi

olmak, anılan muafiyetten yararlanmaya engel değildir.

(4) Elektrik enerjisi üretim tesisinin, apartmanların çatı ve/veya cephelerinde kurulması

halinde de birinci fıkrada belirtilen şartlar dahilinde esnaf muaflığından yararlanılacaktır.

(5) Apartman yönetimi tarafından apartmanın elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan

elektrik üretim tesisinin mülkiyet hakkı, hisseleri oranında kat maliklerine ait olduğundan, ih-

tiyaç fazlası elektriğin son tedarik şirketine satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları

açısından yönetimin değil kat maliklerinin geliri olarak kabul edilmektedir. Ana gayrimenkulün

ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla apartman yönetimi tarafından kurulan

üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışında her bir

malik muafiyetten ayrı ayrı faydalanacaktır.

(6) Elde edilen gelirin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak giderlerin

karşılanmasında kullanılması ve/veya kat maliklerine dağıtılması bu muafiyetten faydalanıl-

masına engel teşkil etmeyecektir.

(7) Apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin bulunması halinde de

apartmanın ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan üretim tesisinde

üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışı, muafiyetten yararlanmaya

engel teşkil etmeyecektir.

(8) Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ih-

tiyaç fazlasının satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacaktır. Ancak konutunu

hem işyeri hem de mesken olarak kullananların bu kapsamda elde ettiği kazançları ise muafiyet

kapsamında kabul edilecektir.

(9) Gerçek kişilerce kullanılan birden fazla konutta elektrik üretim tesisi kurulduğu du-

rumlarda, sadece bir tesis için esnaf muaflığından faydalanılabileceğinden, hangi tesis için

esnaf muaflığından faydalanılacağı, ilgili son kaynak tedarik şirketine bildirilmek suretiyle ser-

bestçe belirlenebilecektir.

Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, "Bu muaflığın,

94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta

olup aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olan-

lar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, aynı fıkranın 13 numaralı bendinde vergiden

muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup esnaf muaflığından yararlanan-

lara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde tevkifat oranı 14/5/2018 tarihli

ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %0 olarak belirlenmiştir.

(2) Esnaf muaflığından yararlananlardan elektrik enerjisi alan son kaynak tedarik şir-

ketlerinin, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yaptıkları ödemeler muhtasar be-

yanname ile beyan edilecek ve tevkifat oranı, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı gereği %0 olarak uygulanacaktır. Ödemenin kat maliklerince oluşturulan yöne-

timlere yapılması, gelir vergisi tevkifat uygulamasını değiştirmeyecektir.
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(3) 6446 sayılı Kanun uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya ki-

raladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar

(10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının kar-

şılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinde üretilen ve son kaynak tedarik

şirketlerince satın alınan elektrik enerjisinin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi

esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulun-

ması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi müm-

kündür.

(4) Ana gayrimenkulün ortak enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan tesisler-

den yapılan satışlarda, gider pusulasının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

mükerrer 257 nci maddesinde yer alan yetkiye istinaden kat maliklerince oluşturulan yönetim

adına düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Örnek 1: Bay (A), sahibi olduğu konutunun çatısında, kurulu gücü azami 10 kW olan

üretim tesisinden elde ettiği elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını, (B) son kaynak tedarik şir-

ketine satmaktadır. Bay (A), bu faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanacak olup (B)

tedarik şirketi, Bay (A)'ya enerji bedeli karşılığı olarak yapacağı ödemeler nedeniyle gider pu-

sulası düzenleyecek ve bu ödemelere, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(13) numaralı bendi uyarınca sıfır oranında tevkifat uygulayacaktır.

Örnek 2: (C) apartman yönetimi, apartmanın ortak elektrik ihtiyacının karşılanması

amacıyla, apartmanın çatısında, kurulu gücü azami 10 kW olan üretim tesisinden elde ettiği

elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını, (D) son kaynak tedarik şirketine satmaktadır. Bu satıştan

dolayı (C) apartmanındaki kat malikleri esnaf muaflığından yararlanacaktır. (D) tedarik şirketi,

(C) apartman yönetimine enerji bedeli karşılığı olarak yapacağı ödemeler nedeniyle gider pu-

sulası düzenleyecek ve bu ödemelere, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(13) numaralı bendi uyarınca sıfır oranında tevkifat uygulayacaktır.

Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı

bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme,

defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlanan-

ların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları

mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları

zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi

Yardımında Gelir Vergisi İstisnası

Yasal düzenleme ve dayanak

MADDE 6 – (1) 7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun gelir vergisinden istisna edi-

len ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent ek-

lenmiştir.
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“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek su-

retiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin

doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla,

her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisna-

dan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirle-

nen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağ-

lanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin

aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu,

bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

İstisnanın kapsamı ve uygulaması

MADDE 7 – (1) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi

halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir ver-

gisinden istisna olacaktır. Söz konusu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu

diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

(2) İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda,

kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş

ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamın-

dadır. Kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu

hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden

alınması, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması

gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret

olarak vergilendirilecektir.

(3) İşverenlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz

bakım evlerine ödeme yapıldığı durumlarda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için

asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin

aylık brüt tutarının %15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.

%15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni se-

viyesine getirmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten

itibaren asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.

(4) İşverenlerce, kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten

mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her

bir aya isabet eden tutar, ilgili ay ücret matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır.

(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da

dahil olmak üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı

adına düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin bel-

geleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

(6) Kadın hizmet erbabına, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(16) numaralı bendi kapsamında sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl

ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.
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Örnek 3: (C) A.Ş., çalıştırdığı hizmet erbabına işyerinde kreş hizmeti vermektedir. İş-

yerinde 30 hizmet erbabı çalışmakta olup, hizmet erbabından 20’si kreş hizmetinden yararlan-

maktadır. Kreş hizmetinden yararlanan hizmet erbabının 15’i kadın, 5’i erkektir. Bu durumda

kreş hizmetinden yararlanan 15 kadın hizmet erbabı için sağlanan menfaatin tamamı istisna

kapsamında olacak, erkek hizmet erbabı yönünden ise söz konusu menfaat ücret olarak vergi-

lendirilecektir.

Örnek 4: (D) Ltd. Şti. ile asgari ücretle çalışan hizmet erbabı Bayan (R) arasında dü-

zenlenen bireysel iş sözleşmesinde, Bayan (R)’nin asıl ücretine ilave olarak 500 TL kreş yar-

dımı ödeneceği öngörülmüş olup, (D) Ltd. Şti., Bayan (R)’nin bir çocuğu için hizmet aldığı

kreş işletmesine, kreş yardımı olarak aylık 500 TL ödemeye başlamıştır.

Bireysel iş sözleşmesine istinaden asıl ücretine ilave olarak Bayan (R) için kreşe yapılan

aylık 500 TL ödeme, asgari ücretin brüt tutarının %50’si olan (2.029,50x%50=) 1.014,75 TL’yi

aşmadığından, gelir vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 5: İşyerinde kreş hizmeti vermeyen (E) Ltd. Şti., 5.000 TL brüt ücretle çalışan

hizmet erbabı Bayan (S)’nin bir çocuğu için hizmet aldığı kreş işletmesine kreş yardımı olarak

bireysel iş sözleşmesine istinaden aylık 1.200 TL ödemektedir.

Asıl ücretine ilave olarak Bayan (S) için kreş yardımı kapsamında yapılan aylık 1.200

TL’lik ödemenin, asgari ücretin brüt tutarının %50’si olan (2.029,50x%50=) 1.014,75 TL’lik

kısmı gelir vergisinden istisna edilecektir. İstisnayı aşan tutar olan (1.200-1.014,75=) 185,25

TL ise ücret olarak vergilendirilecektir.

(7) İşverenlerce, ilgili Kanunlar, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmelerine

istinaden hizmet erbabına, asıl ücretine ilave olarak bazı ödemeler yapılabilmekte ve menfaatler

sağlanabilmektedir. Yapılan bu tarz ödeme ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Kanun uygula-

masında ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

(8) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde

yer alan istisna düzenlemesinin kapsamı; işverenlerce, ilgili Kanunlar, toplu iş sözleşmeleri

veya bireysel iş sözleşmelerine istinaden, kadın hizmet erbabına işyerinde kreş ve gündüz ba-

kımevi hizmeti verilmesi veya bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, bu hizmetleri sağlayan

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan ödeme yapılması suretiyle, kadın hizmet

erbabının asıl ücretine ek olarak sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilmesidir.

Bu kapsamda, istisnadan faydalanılması için kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin,

ilgili Kanunlar, toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmelerine dayanarak ödenen asıl üc-

rete ilave olarak sağlanması şart olup, kadın hizmet erbabının asıl ücretinin bir kısmının kreş

ve gündüz bakımevi hizmeti ödemesi gibi değerlendirilmek suretiyle anılan istisnaya konu

edilmesi mümkün değildir.

Örnek 6: İşveren (M)’ye bağlı olarak 4.000 TL ücretle çalışan hizmet erbabı Bayan

(Ş), bir çocuğu için kreş işletmesine aylık 1.000 TL kreş ücreti ödemektedir. Bayan (Ş)’nin ta-

lebi üzerine, kreş işletmesine ödemiş olduğu 1.000 TL kreş ücreti, işvereni tarafından ücretinden

kesilmek suretiyle ödenmeye başlanmıştır.

İşveren (M), Bayan (Ş)’nin asıl ücretinden keserek kreş işletmesine ödediği 1.000 TL

ile sadece ödemeye aracılık ettiği, Bayan (Ş)’nin almış olduğu asıl ücretine ilave bir menfaat
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sağlamadığı için, bu ödeme dolayısıyla 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkra-

sının (16) numaralı bendi kapsamında gelir vergisi istisnasından faydalanılması söz konusu ol-

mayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması

Yasal düzenleme ve dayanak

MADDE 8 – (1) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun tazminat ve yardımlarda gelir

vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı De-

niz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli

ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi

Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan

miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen

istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;

karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kay-

bı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan

ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye

Bakanlığı yetkilidir.);”

(2) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşa-

ğıdaki (7) numaralı bent eklenmiştir.

“7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale

sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş gü-

vencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.”

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımların

vergilendirilmesi

MADDE 9 – (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent

hükmü ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale

sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu taz-

minatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların

ücret olarak kabul edildiği ve vergilendirildiği hususuna açıklık getirilmiştir.

(2) Bu tazminatlar, hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açmama vb. ne-

denlerle çalışmasından bağımsız olarak ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ücret hüküm-

lerine göre vergilendirilecektir.

Kıdem tazminatlarında istisna uygulaması

MADDE 10 – (1) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci

fıkrasının yeniden düzenlenen (7) numaralı bendinin (a) alt bendi ile 1475, 854 ve 5953 sayılı

Kanunlara göre ödenen kıdem tazminatlarına uygulanacak istisnaya ilişkin düzenleme aynen

korunmuştur.
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(2) Bu çerçevede ücret kapsamında değerlendirilen;

a) 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca ödenmesi gereken kıdem tazminatları,

b) 5953 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan

ve ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları

gelir vergisinden istisna edilecektir.

(3) 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem taz-

minatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsa-

mına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değer-

lendirilmek suretiyle vergilendirilecektir. Dolayısıyla, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas

ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami

emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami

emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilen-

dirilecektir.

(4) Kıdem tazminatının yıllık miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-

yeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ik-

ramiyesini geçemez. Bu tutar, 2/1/2018 tarihi itibariyle 5.001,76 TL’dir.

Örnek 7: (A) Anonim şirketinde 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 15/1/2018 tarihinde

işten ayrılan Bay (B)’ye, 1475 sayılı Kanun uyarınca işvereni tarafından, kıdem tazminatına

esas ücreti olan 4.000 TL üzerinden 40.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

Buna göre, Bay (B)’ye 1475 sayılı Kanun kapsamında hesaplanarak ödenen ve en yük-

sek Devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesinin (5.001,76x10=) 50.017,60 TL’nin

altında kalan 40.000 TL kıdem tazminatının tamamı, gelir vergisinden istisna edilecektir.

Örnek 8: (C) Anonim şirketinde 20 yıl süreyle çalıştıktan sonra 5/2/2018 tarihinde

işten ayrılan Bay (D)’ye, işvereni tarafından 854 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına

esas ücreti olan 7.500 TL üzerinden hesaplanan 150.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı 150.000 TL olsa da, istisna edilecek tutar, en yüksek

Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarı ve çalışma süresi

dikkate alınarak hesaplanan tutarı aşamayacaktır.

Buna göre, Bay (D)’nin 20 yıl çalışması karşılığı istisna edilecek azami tutar

(5.001,76x20=) 100.035,20 TL dir. Bu nedenle Bay (D)’ye ödenen 150.000 TL kıdem tazmi-

natının 100.035,20 TL lik kısmı gelir vergisinden istisna edilecek, aşan kısım olan (150.000-

100.035,20=) 49.964,80 TL ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Örnek 9: (E) Gazetesinde 30 yıl süreyle çalıştıktan sonra 15/3/2018 tarihinde emekli

olan Bayan (S)’ye işvereni tarafından 5953 sayılı Kanun uyarınca, son aya ilişkin brüt ücreti

olan 10.000 TL üzerinden hesaplanan 300.000 TL kıdem tazminatı ödenmiştir.

Bayan (S)’ye ödenen kıdem tazminatının, 24 aylığına isabet eden tutar olan

(24x10.000=) 240.000 TL gelir vergisinden istisna edilecek, kalan tutar (300.000-240.000=)

60.000 TL ise gelir vergisine tabi olacaktır.
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Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna

MADDE 11 – (1) Çalışma hayatında hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava

açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında

ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi

ödemeler yapılabilmektedir. 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) nu-

maralı bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu

mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği

hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminat-

larından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de

dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise

ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

(2) 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği

şekilde hesaplanan kıdem tazminatı tutarı dışında, birinci fıkrada sayılan ilave bir tazminat

ödemesi yapılması halinde, bu ödemenin; bu tutar ile kıdem tazminatı tutarı toplamının, en

yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı istisnaya

konu edilecektir.

(3) 5953 sayılı Kanun uyarınca kıdem tazminatı ödenen hizmet erbabına, bu tazminat

dışında, birinci fıkrada sayılan ilave bir tazminat ödemesi yapılması halinde, bu tutar ile kıdem

tazminatı tutarı toplamının, çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan 24 aylık tutarını aş-

mayan kısmı istisnaya tabi tutulacaktır.

(4) 1475 ve 854 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışanlara kıdem tazminatı ödenmediği,

ancak birinci fıkrada sayılan bir tazminat ödendiği durumlarda, ödenen bu tazminat tutarının,

en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı, 5953

sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlarda ise çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan 24

aylık tutarını aşmayan kısmı istisnaya tabi tutulacak, aşan kısmı ise ücret olarak vergiye tabi

tutulacaktır.

Örnek 10: (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 12/1/2018 tarihinde işten ayrılan

Bay (H)’ye, işvereni tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazminatına esas ücreti olan

3.000 TL üzerinden 30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesine (ikale)

istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet

yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.

Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı

aşağıdaki gibi olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı 30.000,00 TL

İş güvencesi tazminatı  50.000,00 TL

Ödenen toplam tutar  80.000,00 TL

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=) 50.017,60 TL

Vergiye tabi tutar (80.000-50.017,60=) 29.982,40 TL

Örnek 11: (K) A.Ş.’de 854 sayılı Kanuna tabi olarak, 15 yıl süreyle çalıştıktan sonra

ikale sözleşmesi ile 2/2/2018 tarihinde işten ayrılan Bayan (L)’ye, işvereni tarafından 55.000

TL iş kaybı tazminatı ödenmiş olup ayrıca kıdem tazminatı ödemesi yapılmamıştır.
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Bayan (L)’ye yapılan 55.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı
aşağıdaki gibi olacaktır.

İş kaybı tazminatı 55.000,00 TL
Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10=) 50.017,60 TL
Vergiye tabi tutar (55.000-50.017,60=) 4.982,40 TL
Örnek 12: (M) A.Ş.’de 5953 sayılı Kanun kapsamında 20 yıl süreyle çalıştıktan sonra,

15/3/2018 tarihinde emekliliğe ayrılan ve en son aya ilişkin ücreti 20.000 TL olan Bayan (N)’ye
işvereni tarafından 400.000 TL kıdem tazminatı ve 500.000 TL emeklilik tazminatı (ikramiyesi)
ödenmiştir.

Bayan (N)’ye yapılan 900.000 TL lik ödemenin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı
aşağıdaki gibi olacaktır.

Kıdem tazminatı tutarı 400.000 TL
Emeklilik tazminatı (ikramiyesi) 500.000 TL
Ödenen toplam tutar 900.000 TL
Vergiden istisna edilecek tutar (20.000 TL x 24=) 480.000 TL
Vergiye tabi tutar (900.000 TL-480.000 TL=) 420.000 TL
657 sayılı Kanunun 4/b ve mülga 4/c maddeleri kapsamında çalışan personele ödenen

iş sonu tazminatlarının vergilendirilmesi

MADDE 12 – (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki
sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici personele hizmet sözleşmele-
rinin sona ermesi nedeniyle ödenen iş sonu tazminatları da 193 sayılı Kanunun 25 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca, bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde
yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisinden istisna edilecektir.

(2) 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personele ve mülga (C) fıkrası kapsamındaki geçici per-
sonele ödenen iş sonu tazminatları üzerinden gelir vergisi kesintisinin yapılmış olması duru-
munda, zamanaşımı süresi de dikkate alınarak;

a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflerin, ilgili muhasebe birim-
lerine dilekçeyle başvurmaları,

b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yargıda
kesinleşmemiş işlemlere ilişkin olarak; mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri ve buna
ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin
edilemediği takdirde feragat nedeniyle verilecek karar örneğini muhasebe birimlerine ibraz et-
meleri

kaydıyla, tahsil edilen gelir vergisinin red ve iadesi yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

Yasal düzenleme ve dayanak

MADDE 13 – (1) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki

esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde
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bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dö-

nemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu

aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer

alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu

tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki

fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret,

yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti

ifade eder.”

(2) 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir

Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklan-

mıştır.

Uygulama esasları

MADDE 14 – (1) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife

nedeniyle aynı Kanunun 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim in-

dirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin

altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan

net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

(2) Bu fark tutar, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre

düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca

ilave edilecektir.

(3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim

indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim

İndirimi" satırına aktarılacaktır.

(4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari ge-

çim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup

edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması

gerekmektedir.

(5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir ver-

gisinden fazla olamayacaktır.

(6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari

geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

(7) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat

olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler

nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve

ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

(8) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz

izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi

hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim

indirimi uygulanmayacaktır.

(9) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde

yer almayan hususlar hakkında, 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açık-

lamalar dikkate alınacaktır.
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(10) İlgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş ol-
ması halinde, baz alınan Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret yerine, yeni asgari ücretin geçerli
olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde
yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücret esas alınacak ve buna
göre ilave asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

Örnek 13: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında
asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL dir.

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın,
2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87
TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında
kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları
için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına
ödenecektir.

Örnek 14: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup
eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.656,40 TL
olup Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer
alan vergi tarifesi nedeniyle 1.570,15 TL ye düşmektedir.

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemlerde eline geçen ücretinin 1.603,12 TL
nin altında kalan kısmı olan (1.603,12-1.570,15=) 32,97 TL asgari geçim indirimine ilave edi-
lerek hizmet erbabına ödenecektir.

Örnek 15: Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup
eşi çalışmamaktadır.

Bay (C)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.709,67 TL
dir. Eylül ayı net ücreti 1.673,39 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Ka-
nunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.623,42 TL’ye düşmektedir.

Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düş-
mediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 16: Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalış-
maktadır. Bay (R)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12
TL’dir.

İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 5.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle
gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Temmuz ayından itibaren
1.603,12 TL nin altına düşmüştür.

Her ne kadar Bay (R)’nin Temmuz ayından itibaren net ücreti, 1.603,12 TL’nin altına
düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nede-
niyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanma-
yacaktır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/702 
KARAR NO : 2018/47 
Mahkememizin 2016/702 esas 2018/47 karar sayılı ilamı ile; Sanık Ayberk Durmuş 

hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası ve 
1.000,00 adli para cezası verildiği, sanığa verilen hapis cezasının TCK 51/1 maddesi gereğince 
ertelendiği, kararın İstinaf'a tabii olduğu anlaşılmakla;  

Sanığın İstinaf hakkı bulunması nedeniyle Onur ve Fahriye oğlu, 13/05/1996 Gölcük 
doğumlu, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Sayalar mah/köy nüfusuna kayıtlı, sanık Ayberk Durmuş'un 
tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle tebligat 
yapılamamış olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 4463 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2018/213 
SANIK : NAGHEB MORADİ, Saghe ve Bilbigul oğlu, 1997 

AFGANİSTAN doğumlu, 
SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 
SUÇ TARİHİ : 17/11/2017 
SUÇ YERİ : KAYSERİ 
KARAR TARİHİ : 16/04/2018 
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 19/04/2018 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan kamu davası açılmış olmakla 
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkındaki dosyada yetkisizlik 
kararı verilmiş olup, yabancı uyruklu sanığın tebligata elverişli adresi bulunmadığından gerekçeli 
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 4606 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/80 
KARAR NO : 2018/313 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/04/2018 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 
10 AY HAPİS, (TECİLLİ) 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 
51/3), 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Tuncer ve Seher oğlu, 22/06/1982 doğumlu, 
Tunceli, Hozat, Taşıtlı mah/köy nüfusuna kayıtlı METİN ALMAZ tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, gıyabi karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
kararın tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı 
başvuru ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın 
kesinleşeceğine 12.04.2018 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 4620 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava 

Limanı Başmüdürlüğünden:  
PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

(KGYS) ye Entegrasyonu Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. üncü maddesi (g) bendi 
kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/286960 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kuzey Çevre Yolu 13. km 25050 YAKUTİYE/ 

ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34 
c) Elektronik Posta Adresi : m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi  : http://dhmi.gov.tr 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj 

ve Kent Güvenlik Sistemine Entegrasyonu dahil) 
Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum Havalimanı 
Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı 
içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu 
üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu 

üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM 
b) Tarihi ve saati : 09.07.2018 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi  
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Elektronik Mühendisliği 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat: 1   104-112 
nolu odalar adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları 
zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma 
ve İkmal Müdürlüğü/İdari Blok Kat: 1   104 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar:  
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma 
mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 
 5094/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi 
Bölgesi alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi       
D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait (114 ha) Yol, içmesuyu, 

atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, Telekom 
ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı 
yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şuhut/AFYONKARAHİSAR 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile) : 13.066.075 TL 
f) Geçici Teminatı : 914.625,25 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/06/2018 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kurtuluş 
Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR adreslerinde 
görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu 
odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 5180/2-1 
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RADYOTERAPİ AMAÇLI, 4 BOYUTLU SOLUNUM KONTROLLÜ BİLGİSAYARLI 
TOMOGRAFİ SİMÜLASYON SİSTEMİ ÖN YETERLİK İLANI 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Radyoterapi Amaçlı, 4 Boyutlu Solunum Kontrollü Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon 

Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki 
Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/287871 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/ 
BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0224 294 0258 - 0224 294 0255 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Radyoterapi Amaçlı, 4 Boyutlu Solunum Kontrollü 

Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon Sistemi 
b) Teslim yeri : Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takiben 80 (seksen) gündür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi Toplantı Odası Görükle Kampüsü 
Nilüfer/Bursa 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2018-Saat: 11.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak 

kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

e) İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Tedarikçi (üretici veya 

ithalatçı) veya bayi olduğuna dair UBB kayıt numaralarını, teklif edecekleri cihaz için TİTUBB 

de Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösterir ürün (barkod) numarasını vereceklerdir. 

f) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler 

4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ve/veya 

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’ 

4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir. 

4.2.3. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam 

koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak 

gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına 

eklemek zorundadır. 

4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

5  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve 

http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir. 

6.2.Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır, 

6.2.1. İhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır. 

6.3. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (İhale 

Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen 

makbuz karşılığı 1-a ‘da belirtilen adresten idarece onaylı ihale dökümanını da temin edebilirler. 

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz. 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

10 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 

hükümlerine göre yapılacaktır. 5178/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Muhtelif Taş Yünü, Cam Yünü ve Poliüretan 

İzolasyon İşleri Hizmeti Alımı İle İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2018/288791 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR  

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

c) Faks No : 0 266 865 26 04 - 05 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif taş yünü, cam yünü ve poliüretan izolasyon 

işçiliği ve 2018 yılı Boru - tesisat, depo düz yüzey, kapak 

için poliüretan köpük, taş yünü ve cam yünü ile izolasyon 

işleri hizmeti yapılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İş yeri teslimini müteakip 50 iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10.07.2018   Saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5141/1-1 
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LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne DIŞ KAPI VE 

SABİT TANITIM NUMARALI MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EV LEVHALARI 
ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir. 

1 - İDARENİN 
A) ADRESİ : CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 

KONAK/İZMİR 
B) TELEFON NO : 0 232 293 37 42 
FAKS NO : 0 232 293 37 43 
C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : hizmetalimlari@izmir.bel.tr 
2 - İHALE KONUSU HİZMETİN 
A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI 
B) İŞİN YAPILACAĞI YER : 2 (İKİ) KISIM 10 (ON) HİZMET KALEMİ 
  1. KISIM: 24 (YİRMİDÖRT) İLÇE VE BAĞLI 

MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ 
YERLER 

  2. KISIM: 22 (YİRMİİKİ) İLÇE VE BAĞLI 
MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ 
YERLER 

C) İŞİN SÜRESİ : İşin süresi 60 (Altmış) gündür. 
3 - İHALENİN 
A) YAPILACAĞI YER : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT: 4 
(Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 430 
Konak/İZMİR) 

B) TARİHİ - SAATİ : 26.06.2018   Saat: 10:00 
C) İHALE USULÜ : 19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 
2’nci maddesi kapsamında yapılacak mal ve 
hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar 
hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale 
Usulü ile. 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİK 

DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER: 
4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş 

tek bir sözleşmeye bağlı olarak, 1. ve 2. Kısım için; 
a) Sokak veya dış kapı levhalarının üretimi ve montajı yapmış olmak, 
b) Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj 

verilerini arazide toplayarak idaremizce belirlenen formatta ve sayısal haritalar üzerinde yol, bina 
verisi ile ilişkilendirme işlerini yapmış olmak, ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi 

Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / İZMİR) adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4975/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Hamidiye Mah. Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Açık çalışma sahaları kilitli parke ve kademe perdeleri 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : KARAMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile) : 4.400.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    308.000 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati  : 26/06/2018 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hamidiye mah. 
Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5120/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İller Bankası Anonim Şirketinden: 
KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI 

1 - YARIŞMANIN ADI 
Yarışmanın adı; “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması”dır. 
2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. 

maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen 
serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, 
peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir 
yarışmasıdır. 

3 - YARIŞMANIN AMACI 
Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji 

verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya 
teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

4 - YARIŞMANIN KONUSU 
Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar 

ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve 
yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent 
kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları 
görülmektedir. 

Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık 
yaklaşımı gündeme gelmiştir. 

Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, 
planlı bir yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, 
kültürel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik 
öngörmektedir. 

Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, 
malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri 
kullanır. Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere 
ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedefler. 

Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre 
duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve 
kültürel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve 
kalıcılık olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için 
tasarım aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir. 

Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki 
iller belirlenmiştir: 

Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, 
Nevşehir, Rize, Tokat. 

Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir 
projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve 
dokümanları kullanacaklardır. 
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5 - YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER 
Sürdürülebilir mimarlık kavramını esas alarak; kamu binalarını özgün ve kimlikli birer 

değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekân kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, 
yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan; 

• Kamu yapıları için, kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak 
özgün ve kimlikli bir mimari konsept geliştirmeleri; 

• Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu 
mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması 
hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmeleri; 

• Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas almaları; 
• İnsanın sosyal ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan, yeterli konfora 

sahip işlevsel ve erişilebilir binalar tasarlamaları; 
• Sosyal ve kültürel ilişkilerin, modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre 

yeniden ele alındığı ve biçimlendirildiği kamusal hizmet mekânları kurgulamaları; 
• Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan özgün bir tasarım oluşturmaları; 
• Çevreyi korumayı temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin; 
• Bina ölçeğinde entegre çevre yönetimini (atık yönetimi, su yönetimi, karbon salınımı vb.) 

esas alan yaklaşımlar üretmeleri; 
beklenmektedir. 
6 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adı : İller Bankası Anonim Şirketi 
Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 

Çukurambar   Çankaya / ANKARA 
Telefon Numarası : +90 312 508 70 00 
Web Adresi : www.kamubinalaritasarimi.com 
Elektronik Posta Adresi : info@kamubinalaritasarimi.com 
7 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli 

olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. 
Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda 

ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, 
iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir. 

Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. Konunun niteliğine bağlı 
olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir. 

Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur. 
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak, 
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
• Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak, 
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir. 
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8 - BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI 

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL 

şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo 

yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi 

gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. 

Yarışma şartname bedeli olan 30 TL “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” 

açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine (İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi 

Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA) yatırılması veya EFT 

MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” 

havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne (İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi 

Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı - Altındağ/ANKARA) elden veya e-posta 

ortamında (info@kamubinalaritasarimi.com) ibrazı gerekmektedir. 

Yarışmaya ait şartname ve ekleri ilgili web adresinden (www.kamubinalaritasarimi.com) 

temin edilebilecektir. 

9 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ) 

Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü) 

Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü) 

Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı) 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı) 

Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi) 

Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar) 

Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar) 

İkram ÇETİN (Mimar) 

Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi) 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi) 

Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi) 

Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi) 

Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi) 

RAPORTÖRLER 

Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı) 

İlknur TEKİN (Mimar) 

Umut AYANOĞLU (Mimar) 

RAPORTÖR YARDIMCILARI 

Filiz ÇELEBİ (Mimar) 

Gülay EMERCE (Uzman) 

Gökhan DOĞAN (Uzman) 

Özlem DURAN (Y. Mimar) 

Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar) 

Ferdi TAĞA (Uzman Yrd.) 
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10 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması dokümanları www.kamubinalaritasarimi.com 

web sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir. 
İmzalanmak üzere, yarışmaya katılacakların şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini 

gösteren imzalı belge (EK-1) ile projelerinin yarışma sonrasında İdarece yapılabilecek kitap, e-
kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerine dair belge (EK-2) 
talep edilecektir. 

11 - YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, 

Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il 
için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü 
kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir. 

Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç 
programlarını o ilin gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır. 

Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını 
referans alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini; 

Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik 
senaryoları ve aktivite örüntülerini, 

Yapı - mekân - doku tipolojilerini, 
Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir. 
Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle 

desteklenen bir çalışma sunulacaktır. 
Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. 
TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER: 
İhtiyaç Programları 
Seçilen il ile ilgili EK-3 ve Ekleri’nde belirtilen işlevleri içerecek ve verilen toplam inşaat 

alanına uygun olacak biçimde, ilin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanacaktır. 
Kavramsal Plan ve Şemalar 
Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta; alanın kent bütünü 

içinde konum, önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, sirkülasyon 
gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır. 

Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500) 
Vaziyet planında projenin çevre ile olan ilişkisi gösterilecektir. 
Planlar, Kesitler, Görünüşler (Ölçek: 1/200) 
Her bir yapıya ilişkin bütün farklı kat planları (tefrişli), en az 2 adet kesit ve tüm 

yönlerden görünüşler çizilecektir. Kat planlarının altına ilgili katın toplam metrekaresi 
yazılacaktır. 

Üç Boyutlu Görseller 
Tasarım kararlarını en iyi şekilde anlatacak, projenin farklı açılarından olmak üzere en az 

6 adet genel görsel ile projenin özelliklerini vurgulayan en az 4 adet detay (dış cephe ve iç mekan) 
görselin oluşturulması beklenmektedir. 

Mimari Açıklama Raporu 
Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; özgün 

yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, 
vizyonu ve kentsel dokuyla kurulan ilişkiyi anlatan, mimari tasarımları açıklayan A4 formatında, 
12 font, en fazla 3 sayfalık açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir. 
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Sunum 
Yarışmacılar, proje tesliminde istenenleri aşağıda belirtilen proje paftası formatlarına 

uygun olarak basılı şekilde idareye teslim edecektir. 
1) Paftalar A1 boyutunda ve en fazla 4 adet olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek 

tasarlanacaklardır. 
2) Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi 

bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.) 
3) Bütün paftalar fotoblok şeklinde teslim edilecektir. 
4) Proje sahibinin belirleyeceği 5 rakamdan oluşacak rumuz, tüm paftaların sağ üst 

köşesinde 1x4 cm ebadında, çevresinde kapatılmasına imkân sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak 
yazılacaktır. 

5) Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır. 
USB Flash Bellek 
Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler (tüm görseller, metinler vs.) ayrıca dijital olarak 

uygun boyutlu tek bir USB Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete 
sadece rumuz yazılmış şekilde proje ile birlikte İdareye teslim edilecektir. (Paftalarda yer alan 
tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında “görsel klasörü” adı altında, tüm 
metinler ve açıklama raporu Word formatında “metinler klasörü” adı altında USB Flash Bellek 
içerisine kaydedilecektir.) 

Animasyon 
Yarışmanın sonuçlanmasını müteakip; ödül alan proje sahiplerinden tasarımı en iyi ifade 

edecek şekilde, yüksek çözünürlükte (en az 720p) AVI, MOV, MP4 formatlarından birinde, en az 
1 dakika en fazla 3 dakika uzunluğunda animasyon filmi hazırlaması istenecektir. 

12 - SORU VE CEVAPLAR 
Yarışmacılar, şartname ve ekleri hakkındaki sorularını 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü 

saat 17.00’ye kadar, “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” raportörlüğünün 
info@kamubinalaritasarimi.com e-posta adresine göndereceklerdir. 

Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları 
değerlendirecek; tüm sorular ve bu soruların cevapları, 9 Temmuz 2018 tarihinde yarışmanın web 
sitesinde (www.kamubinalaritasarimi.com) ilan edilecektir. 

Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir. 
Soruların cevapları yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin 

yapılması söz konusu değildir. 
13 - YARIŞMADAN ÇIKARMA 
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek 

koşuluyla yarışmadan çıkarılır: 
• Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler, 
• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin 

kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır), 
• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler, 
• Şartname satın almamış veya şartname satın aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış 

olanlardır. 
14 - KİMLİK ZARFI 
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- "Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması" başlığı yazılı 
bir zarf içinde; 
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• Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1) 
• Muvafakatname (EK-2), 
• Yarışmacı/Yarışmacıların Ad ve Soyadları, 
• Ekip başına ait resmi kurum onaylı lisans diploması örneği, 
• Adres ve iletişim bilgileri (Adı, soyadı, detaylı posta adresi, mail adresi, yarışmacıya 

ulaşılabilecek 2 adet telefon numarası) 
bulunacaktır. 
Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacaktır. Projeden ekip halinde katılanların 

her biri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar ve yardımcılar bunun dışındadır. 
15 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak raportörlüğe 

teslim edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ 
üst köşesine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz 
yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” 
ibaresi, rumuzu ve teslim adresi (Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü, İller 
Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-
Altındağ/ANKARA) yer alacaktır. 

16 - YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018 
Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018 
Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018 
Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018 
Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018 
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018 
Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir. 
17 - PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI 
Projelerin en geç 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen 

adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, 
teslim tarihi ve saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 4 iş günü içinde raportörlüğe ulaşması 
gerekmektedir. Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta ile iletilecektir. 14 
Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Kamu Binaları Tasarımı 
Fikir Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 

Proje Teslim Adresi: 
Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü 
İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığı 
Adres : Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA 
İletişim : +90 312 303 37 68 / 303 33 81 
Faks : +90 312 303 37 99 
18 - DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ 
Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonunda 1., 2., 3.lük ödülüne değer 

görülen projeler ve mansiyona değer görülen 3 proje seçilecektir. 
19 - SONUÇLARIN İLANI 
Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili 

meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde 
(http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 
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20 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

1.lik ödülü : 100.000-TL (Net) 

2.lik ödülü :   80.000-TL (Net) 

3.lük ödülü :   60.000-TL (Net) 

3 Adet Mansiyon :   20.000-TL (Net) 

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 

6.000-TL (net) ödenecektir. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı 

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

ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır. 

21 - SERGİ ve KOLOKYUM YERİ 

Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine 

ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm 

projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri 

raporlarından örnekler bulundurulacaktır. 

22 - HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da 

kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu 

ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların 

projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan 

doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası 

Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin 

edeceğini kabul ve beyan ederler. 

Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan 

yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. 

İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu 

elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım 

sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle yaptırabilir. Yapılan 

görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül 

kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen 

tasarımın uygulama projelerini yaptırabilir. 

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla 

yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay 

içerisinde yarışmayı düzenleyen İdareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile 

teslim alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

23 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 

sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 

 5087/1-1 
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Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 500 adet. 

- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 

Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının; 

KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan 

türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar. 

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak 

üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar Günleri) 

tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. 

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 

yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 

(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet 

sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş 

belgesi düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü 

sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve 

tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 

(www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak. 

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 

fakültelerden birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez 

katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 

belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 

- 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin 

Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri 

puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday 

arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla 

olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna 

dair yazılı beyanda bulunmak. 
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- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 

haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU: 

- Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 

17:30’da sona erecektir. 

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki 

Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun 

doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. 

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını 

imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce 

sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 

geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi 

İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana 

gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları 

aşağıdaki gibidir: 

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, 

Kamu Maliyesi. 

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, 

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. 

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza 

Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras 

Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç). 

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi. 

VI - DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı 

sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 

50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir. 

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 

sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan 

almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir. 

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
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- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı 

sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve 

soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir. 

- En başarılı %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü 

içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR: 

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye 

Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış 

Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az 

birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

 - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 

mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 

beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler Vergi 

Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden temin edilebilir. 

- Adaylar, sınav notlarını Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi 

internet sitesinden öğrenebileceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

- Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş 

Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 

olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 

cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 

bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında 

bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 

kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

İlan olunur. 5157/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek 
Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde 
dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim 
alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları 
gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 
TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Beyin ve Sinir Cerrahi Profesör 1 
- Çocuk Beyin Cerrahisi konusunda deneyimli 
olmak. 

Radyoloji Profesör 1 
- Meme görüntüleme konusunda tecrübe ve bu 
konuda uluslararası yayın yapmış olmak. 

Deri ve Zührevi 
Hastalıkları 

Doçent 1 - Dermoskopi konusunda deneyimli olmak. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 
- Pulmoner emboli, akut derin ven trombozu ve 
periferik arter hastalıkları konusunda deneyimli 
olmak. 

İç Hastalıkları Doçent 1 - Gastroentroloji Doçenti olmak. 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 - Yenidoğan uzmanı olmak. 

Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 - Radyoterapi uzmanı olmak. 

Genel Cerrahi Doçent 1 
- Transplantasyon cerrahisinde deneyimli 
olmak. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 

Doçent 1 - Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. 

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Doçent 1 - Anestezi uzmanı olmak. 
Doçent 1 - Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. 
Doçent 1 - Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. 

 
BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 
Tel: 0 216 500 44 44 5089/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama 
Esaslarına göre yapılacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 
başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 
ekleyerek; bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
 

BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu ve "iş ve sosyal 
güvenlik hukuku" alanında doçentliğini 
almış, en az 3 yıl bu alanda profesör olarak 
çalışmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Maden İşletmesi Profesör 1 

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini 
almış, kaya mekaniği, maden ekonomisi ve 
iş güvenliğinde risk analizleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

İlgililere duyurulur. 5186/1-1 
—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 
(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

 
İlan 
No 

Birimi Böl./ABD/ASD/Prog. Unvanı Drc. Adet Açıklama 

1001 
Fen 

Fakültesi 
Zooloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Biyoloji 
Alanında Almış Olmak. 

Zooloji Alanında 
Deneyimli Olmak. 

1002 
Fen 

Fakültesi 
Topoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Matematik 
Alanında Almış Olmak. 

Topoloji Alanında 
Deneyimli Olmak. 

1003 
Tıp 

Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Alanında 

Almış Olmak, Çocuk 
Nefrolojisi Alanında 
Deneyimli Olmak. 

1004 
Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 

Doçentliğini Mikrobiyoloji 
Alanında Almış Olmak. 

İlan olunur. 5187/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. Ve 26. maddeleri ile 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.  

Adayların 11.06.2018 - 25.06.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

Sıra Fakülte 

Bölüm 

Anabilim Dalı Unvan 

Kadro 

Sayısı Özel Şartlar 

1 
İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri Bölümü 

Prof. 

Dr. 
1 

- Tefsir alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

- Arapça ders anlatabilme 

deneyimine sahip olmak. 

- Arapça yazılmış yayınları 

bulunmak. 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. 

Dr. 
1 

- Lisans, Yükseklisans ve Doktora 

öğrenimini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında yapmış 

olmak. 

- Eğitim-Öğretim ve araştırma 

tecrübesine sahip olmak. 

- İyi derecede İngilizce bilmek. 

- Kontrol Sistemleri alanında SCI 

veya SCI Expanded kapsamındaki 

dergilerde bilimsel yayınları 

bulunmak. 

3 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 

Bölümü 

Prof. 

Dr. 
1 

- Grafik Tasarım alanında doktora 

/sanatta yeterlik yapmış olmak. 

- Grafik Tasarım alanında en az 5 

yıl lisans ve lisansüstü eğitimi 

vermiş olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi 

Bölümü 

Türkçe Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Prof. 

Dr. 
1 

- Estetik ve popüler anlatılar 

üzerine karşılaştırmalı çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Sıra Fakülte 

Bölüm 

Anabilim Dalı Unvan 

Kadro 

Sayısı Özel Şartlar 

5 
Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doç. 

Dr.  
1 

- Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi 

Eğitimi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

6 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 
Doç. 

Dr.  
1 

- Mimari Tasarım, Temel 

Tasarım, Kent Morfolojisi ve 

Mimari Psikoloji alanlarında 

bilimsel yayınlara ve çalışmalara 

sahip olmak. 

7 
Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doç. 

Dr. 
1 

- Lisans ve Lisansüstü öğrenimini 

tercihen Fizik alanında yapmış 

olmak. 

- Nanoyapılar ve sensörler 

konusunda araştırma ve yayınlar 

yapmış olmak. 

-Proje deneyimine sahip olmak. 

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve 

eşdeğerliği olan sınavlardan 80 

veya üstü puan almış olmak. 

8 
Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Doç. 

Dr.  
1 

- Yeniçağ Tarihi alanında doktora 

yapmış olmak.   

- Yeniçağ Tarihi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

- Osmanlı Kronikleri üzerinde 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak  

9 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 

Bölümü 

Doç. 

Dr. 
1 

- Grafik Tasarım alanında doktora 

/sanatta yeterlik yapmış olmak. 

- Grafik Tasarım alanında en az 5 

yıl lisans eğitimi vermiş olmak. 
 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 5161/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 
İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne aşağıda belirtilen 
doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 
Akademik Personel İstihdam Yönergesi Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan Şartlar 
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent 

kadrosuna atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI) yayınlarının bulunuyor olması, 
3. Doktora derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems), 

İşletme Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve/veya 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilimler ve Enformasyon Teknolojileri, 
alanlarının birinde almış olmak. 

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 
sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 1 adet elektronik, 1adet basılı) bilimsel 
dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has 
Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan 
başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ 

turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik 
Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları, 

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 
Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan 
en az 80 ya da eşdeğerliliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş 
eşdeğer puan almak) 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İşletme 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Doçent 1 

Veri Bilimi ve Akıllı Eniyileme Sistemleri (Hüristik 
Sistemler, Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon, 
Genetik Algoritmalar vb. gibi) ve Uygulamaları, 
Sibergüvenlik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi 
Sistemi Yönetimi, Veri Madenciliği vb. gibi 
konularda araştırma ve yayın yapıyor olmak. 
Bu konularda minimum 3 yıl süre ile ders vermiş 
olmak ve/veya dersin asistanlığını yapmış olmak.  

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 
34083-Cibali /İSTANBUL 5172/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

–– Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

–– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


