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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KREDİ

KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamı-

nın, üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve

kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, sanayi sitelerinin kuruluş yeri ile uygulama projelerinin kredilen-

dirmeye esas olmak üzere uygun görülmesine, projelerin yatırım programına alınmasına, iha-

lelerinin yapılmasına, inşaat seviyelerinin tespitine, kredinin kullanılmasına ve geri ödenme-

sine, kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

385 ve 390 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Anasözleşme: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çer-

çevesinde düzenlenmiş olan sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O.

ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mev-

duat ve katılım bankalarını,

ç) Bilgilendirme raporu: SS’ce başvuru aşamasında hazırlanan ve Bakanlığa intikal et-

tirilen raporu,

d) Genel ortak listesi: SS’ye kayıtlı ortak sayısını, ortakların meslek gruplarına göre

dağılımını, faaliyette bulunacakları işyerlerinin büyüklüğü ile ortaklık nitelik ve şartlarını ta-

şıdıklarına dair bilgileri içeren listeyi,

e) İhtisas SS: SS meslek grubu listesinde yer alan aynı meslek dalı ve bu meslek dalına

dahil alt meslek gruplarında faaliyet gösteren işyerlerinin yer aldığı SS’yi,

f) SS kuruluş yeri: SS inşaatlarının yapılması için belirlenen alanı,

g) SS meslek grubu listesi: Bakanlık kredi desteğinden yararlanacak olan SS ortakları-

nın faaliyette bulunacakları meslek dallarının Bakanlıkça sınıflandırılmasını içeren listeyi,

ğ) Sanayi sitesi yapı kooperatifi (SS): Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı

kooperatifi anasözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifi,

h) Ruhsat makamı: Özel kanunlarda istisnai bir hüküm getirilmediği sürece, belediye

ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, dışında il özel idaresini,
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ı) Tip borç taahhütnamesi: Bakanlıktan kredi kullanacak SS ile Bakanlık adına Banka

arasında imzalanan borç sözleşmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklık, Kuruluş Yeri, İhale, Yapım, Kredilendirme ve Geri Ödeme

Başvuru ve ortaklık şartları

MADDE 4 – (1) Bakanlığın kredi desteğinden yararlanmak isteyen SS’lerce; genel or-

tak listesi, ortakların üçüncü fıkrada belirtilen nitelik ve şartları haiz olduğunu gösteren belgeler

ile ikinci fıkrada belirtilen SS kuruluş yerinin uygunluğuna ilişkin belgeler, SS’nin kurulduğu

ildeki Valiliğe bir dilekçe ekinde sunulur.

(2) Valilikçe onaylanan genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin aşağıdaki belgeler

Bakanlığa gönderilir:

a) SS bilgilendirme raporu.

b) Onaylı imar planları ve açıklama raporu.

c) SS’ye ait tapu bilgileri ve varsa parselasyon planı.

ç) İhtisas SS’ler için; “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki

Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı.

(3) Bakanlığın kredi desteğinden yararlanacak olan SS ortaklarının, Kooperatifler Ka-

nunu ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde belirtilen nitelik ve şartları ta-

şımaları ve Bakanlığa kredi borçlarının bulunmaması gerekir.

SS kuruluş yeri ve yatırım programına teklif

MADDE 5 – (1) SS kuruluş yeri önerilerinin uygunluğuna ilişkin değerlendirme Ba-

kanlıkça yapılır. Bu değerlendirme kapsamında;

a) İncelenen alanın büyüklüğü, mevkii ve idari durumu,

b) Yerleşim merkezinin özellikleri ve incelenen alanın yerleşime göre konumu,

c) İncelenen alanın karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu ulaşım bağlantıları,

ç) Eğimi ve yönü,

d) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

e) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,

f) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı,

g) Hakim rüzgar yönü,

ğ) Drenaj durumu,

h) Taşkına maruz kalma durumu,

hususları incelenir.

(2) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu

altındaki alanlar ile plan, proje ve yatırımlar işlenerek eşik analizi haritası oluşturulur.

(3) SS kuruluş yerinin Bakanlıkça uygun görülmesinin ardından SS inşaatlarının kre-

dilendirilmesine ilişkin projeler Bakanlık tarafından yatırım programına alınması için Strateji

ve Bütçe Başkanlığına teklif edilir.
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Proje ve keşif özetleri

MADDE 6 – (1) Yatırım programına alınan SS inşaatlarının uygulama projelerinin ve

keşif özetlerinin kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlıkça uygun görülmesi gerekir.

(2) Aşağıdaki belgeler SS’ce Bakanlığa gönderilir:

a) Parselasyon planı.

b) Ruhsat makamınca onaylı;

1) Plankote,

2) Parsel bazında uygulamaya esas zemin ve temel etüt raporu,

3) Subasman kotlu plan,

4) Genel yerleşim planı,

5) Mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat gibi uygulama projeleri, hesap ve detayları,

6) Kazı plan ve kesitleri,

7) Yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu projeleri ve hesap tabloları,

8) Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim elektrik şebeke projeleri,

9) Haberleşme projeleri.

c) Keşif özetleri.

(3) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sıra-

lanan belgeler kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülerek SS’ye gönderilir.

(4) Bakanlıkça yapılacak incelemede işyerlerinin işlevselliği ve kullanılacak malzeme-

lerin ekonomikliği değerlendirilir.

İhale esasları ve katılım şartları

MADDE 7 – (1) Yılı yatırım programına göre ödenek tahsis edilen SS’lerin inşaatlarına

ait ihaleler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkta gerçekleştirilir.

(2) SS inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırılmasına, ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme

imzalanmasına ve konu ile ilgili SS yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin, S.S. genel kurul

kararı alınır. Genel kurul kararı ve buna istinaden alınan yönetim kurulu kararı ve keşif özet-

lerinin Bakanlığa gönderilmesi ile ihale süreci başlar.

(3) İhalelerin, ilan edilerek kapalı teklif usulü ile yapılması esastır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların, kanuni ikametgâh sahibi

olması, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunması, istenilen teminat ve belgeleri vermesi zo-

runludur.

(5) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye

katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya

başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

İhale dosyası ve ihalenin ilanı

MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten ihale şartnamesi, söz-

leşme tasarısı, teknik şartnameler Bakanlık tarafından tespit edilecek kriterlere göre, SS tara-

fından hazırlanarak ihale dosyası oluşturulur.

(2) Bu dosyada işin niteliğine göre yer alacak özel ve teknik şartların yanı sıra aşağıdaki

bilgilerin de bulunması zorunludur:

a) SS’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları.
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b) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı.

c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati.

d) Keşif bedeli, geçici teminatın miktarı ve şartları ile kesin teminata ait şartlar.

e) İhale usulü, teklif alma şekli, teklifin teslim tarihi ve yeri.

f) İhaleye katılamayacak olanlar.

g) İhale dışı bırakılma nedenleri.

ğ) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, dış zarf açılması, iç zarf açılması ile ilgili esaslar.

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

i) İşe başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar.

j) İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya iptal etmekte idarenin serbest olduğu.

k) Ödeme yeri, şartları ve süresi ile avans verilip verilmeyeceği ile ilgili şartlar ve miktarı.

l) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle eğer

ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

m) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları.

n) Vergi, resim ve harçların kim tarafından ödeneceği.

o) İş ve işyeri sigortalanmasına ilişkin şartlar.

ö) İhale kararının kesinleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanma süreci.

p) İhtilafların çözüm şekli.

(3) İhale konusu işler, Resmî Gazete ile mahalli gazetelerde ikişer defa yayınlanmak

suretiyle ilan edilir. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on beş günden, son ilan ile

ihale günü arası beş günden az olamaz. İhale ayrıca Bakanlık internet sayfasında da duyurulur.

(4) İhale dosyasının bedelli veya bedelsiz verileceği, bedelli verilecekse satış bedeli ile

temin edileceği yer, ihale ilanında belirtilir.

(5) İhale ilanında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

a) SS’nin adı, adresi, telefon ve faks numaraları.

b) İhale konusu olan işin adı, niteliği, yeri ve keşif bedeli.

c) İhale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati.

d) İhalenin usulü ve teklif alma şekli.

e) Geçici teminat miktarı.

f) İsteklilerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri.

g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler

MADDE 9 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin yüzde üçünden aşağı

olmamak üzere geçici teminat, ihale bedelinin yüzde onundan az olmamak üzere kesin teminat

alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.
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b) Teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, SS tarafından belirlenecek banka şubele-

rine yatırılır ve makbuzları ihale dosyasına konur.

İhale komisyonu

MADDE 10 – (1) İhale komisyonu, biri komisyon başkanı olmak üzere beş Bakanlık

personeli ve SS’yi temsilen iki üyeden oluşturulur.

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararlarda

çekimser oy kullanılmaz. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini belirtir. Alınan kararlar

tutanağa bağlanır.

(3) Yeterlik ve ihale aynı komisyonca yapılır.

Tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması:

a) Kapalı zarf içerisinde, teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak üzere, ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konur. Zarfın üzerine isteklinin adı,

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya kaşelenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak kapalı zarf içerisinde sunulur. Teklif mek-

tubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen indirim

oranının veya teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üze-

rinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı

yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar kar-

şılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale do-

kümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle

zamanında idareye ulaşmayan teklifler işleme konulmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alına-

maz ve değiştirilemez.

(2) Tekliflerin alınması ve açılması:

a) İhale komisyonunca teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Bu incelemede, dış

zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin

hangi işe ait olduğu, ihale komisyonunun açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tara-

fından imzalanıp kaşelenmesi hususlarına bakılır.

b) Dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak

katılımcı firmaların isimleri okunur. İsteklilerin teklif mektubunu içeren iç zarfları, yeterlik so-

nucunda değerlendirilmek üzere açılmadan ayrılır. İsteklilerin dış zarf belgeleri ihale komis-

yonunca değerlendirilmek üzere, yeterlik sonuçlarının açıklanacağı ve teklif mektuplarının açı-

lacağı gün ve saat belirtilerek oturum isteklilere kapatılır.
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(3) Tekliflerin değerlendirilmesi:

a) Dış zarf değerlendirilmesi: İsteklilerin dış zarf belgeleri ve bu belgelere ilgili mevzuat

gereğince eklenmesi zorunlu olan ekleri, ihale komisyonunca değerlendirilerek, ihale konusu

işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şart-

lara uygun olup olmadığı incelenir.

b) İç zarfların açılması: İlk oturumda tespit edilen gün ve saatte, isteklilerle birlikte

hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonunca yapılan dış zarf inceleme sonuçları, yeterlik ala-

mayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma nedenleri gerekçeleri ile birlikte açıklanır. De-

ğerlendirme dışı bırakılan isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları açılmadan iade

edilir. İhale komisyonunca dış zarf belgelerinin tamam olduğu tespit edilerek, yeterli bulunan

isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları sıra ile açılarak, istekliler ile teklif ettikleri in-

dirim oranları açıklanır.

c) Bu işlemlere ilişkin ihale komisyonunca yapılan değerlendirmeler tutanağa bağlanır.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

a) İhalede, yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen geçerli teklifler içerisinden

en yüksek indirim oranı veya en ucuz teklif bedeli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak

değerlendirilir. Birden fazla istekli tarafından aynı indirim oranının teklif edildiği ve bunların

ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna su-

nulan “iş deneyimi belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle eko-

nomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

(5) İhale komisyonu, ihale dosyası esasları dahilinde isteklileri değerlendirir. İhale ko-

misyonu kararı üzerine, SS ve/veya Bakanlık verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi

iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına gi-

rilmez.

İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşme düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

bırakılır. İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek onaya sunar.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden, ihalenin onayından önce, 4734 sayılı Kanunun

10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durum-

larda olmadığına dair kanıtlayıcı belgeler istenir. İhale üzerinde bırakılan istekli en geç 7 gün

içinde, söz konusu belgeleri ibraz etmek zorundadır. İhale kararı, karar tarihini izleyen en geç

21 gün içinde onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.

(3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmemesi ha-

linde veya kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi durumunda ihale

kararı iptal edilir ve bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale; komisyon kararının

onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç on takvim günü içinde,

ihale üzerinde bırakılana veya vekiline, imzası alınmak veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat

adresine postalanmak suretiyle bildirilir.
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(5) İhale kararı kendisine bildirilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bildirimi iz-

leyen günden itibaren on takvim günü içinde, ihale dosyasında belirtilen oranda, sözleşmeye

kaydolunacak kesin teminatı vererek noter kanalıyla sözleşme imzalaması şarttır. Bu zorunlu-

luklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bo-

zulur; geçici teminat gelir kaydedilir ve istekli, Bakanlık kredisi ile yapılacak işlere ait ihalelere

iki yıl süre ile katılamaz.

(6) İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı

takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin

geçici teminatı gelir kaydedilir.

(7) SS’nin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde

istekli, bu Yönetmelikte yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 gün içinde,

10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir.

Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

(8) İhalenin sonuçlanmasını müteakip, SS ile yüklenici arasında noterden düzenlenecek

dört adet sözleşme dosyasından bir adedi Bakanlığa gönderilir.

(9) Yeterli bir gerekçesi olmadan usulüne uygun olarak istekli ile sözleşme imzalamayan

SS’ler yatırım programından çıkarılır.

(10) Bu Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer hususlar için, kamu ihale

mevzuatının ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Hakediş raporları ve kabul işlemleri

MADDE 13 – (1) SS ve yüklenici arasında imzalanan, sözleşme dosyası esaslarına

göre gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar karşılığı olarak SS’nin sorumlu kontrol teşkilatı tara-

fından hazırlanacak hakediş raporları, SS’ce onaylandıktan sonra Bakanlık tarafından kredi-

lendirilme açısından seviye tespiti yapılır.

(2) SS’lerin kabul işlemleri, SS tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılıp

onaylandıktan sonra bir nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.

Kredilendirme

MADDE 14 – (1) Kredinin kaynağı, SS inşaatlarının yapımı için Bakanlık bütçesinde

yer alan ödeneklerden oluşur.

(2) SS’ler, Bakanlık tarafından verilen tahsis talimatına göre hazırlanan tip borç taah-

hütnamesini, notere onaylattıktan sonra bankaya verirler. Borç taahhütnamesinin, bankaya in-

tikalinden sonra kredi kullanılabilir.

(3) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü SS tarafın-

dan bankaya onaylı listeler halinde bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine,

Bakanlık adına birinci derece ve sırada kredinin yüzde kırk fazlası kadar gayrimenkul ipoteği

tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa üzerine yapılacak her türlü inşaat,

ipotek kapsamına dâhil edilir.

(4) Krediler, SS inşaatı yapmak amacıyla tahsis edildiğinden, tahakkuk edecek hakediş

bedelleri; amacı dışında kullanılamaz, başka kişi ve kuruluşlara devredilemez, temlik edilemez,

haczedilemez. Bu hükümlere uyulmaması halinde kredilendirilme durdurularak, ödenen meb-

lağlar SS’ye faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilir.
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(5) Bakanlık kredisi SS aracılığı ile kullandırılır. Ferdi kredi kullandırılmaz.

(6) Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmez.

(7) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını mevzuat çerçevesinde tekrar gözden ge-

çirmeye, gerektiği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.

Katılım payı

MADDE 15 – (1) Katılım payı, kredilendirilme açısından vize edilen hakediş bedelinin,

Bakanlık hissesi dışındaki SS’ce ödenmesi gereken kısmıdır.

(2) Fiili kredi ödemelerinin yapılabilmesi için SS tarafından katılım payının Bankanın

mahalli şubesindeki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Kredinin geri dönüşü ve erteleme

MADDE 16 – (1) SS’ye kullandırılan kredinin tamamı, inşaatın tamamlandığının Ba-

kanlıkça tespit edildiği tarihten iki yıl sonra faizi ile birlikte itfaya bağlanır.

(2) Borçludan, kredi taksitleri vadesinde tahsil edilir. Taksitlerin herhangi birinin, va-

desinde ödenmemesi veya borç taahhütnamesi hükümlerine uyulmaması halinde, borcun ta-

mamı muacceliyet kazanır. Bu tarihten itibaren, borç bakiyesinin tamamının tahsiline gidilir.

Taksitler vadesinde ödenmediği takdirde, gecikme süresi için ödenmeyen taksit tutarına Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında gecikme

faizi uygulanır. Borcun tamamı muacceliyet kazanıp icrai takip aşamasına geçilmesinden sonra

ise temerrüt faizi uygulanır.

(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, vadesi geçen borçlarını ödeyememiş veya

ödeyemeyecek durumda bulunan SS’lerin talepleri halinde, vadesi geçmiş anapara ve dönem

faizi borç taksitleri; müteakip taksitlere eşit olarak ilave edilmek ve cari oran üzerinden faiz

uygulanmak suretiyle; doğal afetler, kısmi ve genel seferberlik hali hariç olmak üzere, en fazla

dört yıl ve sekiz taksit olmak üzere ertelenebilir. Ancak son itfa tarihi hiçbir şekilde değiştiri-

lemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın denetimi

MADDE 17 – (1) Bakanlık, kendi veya uygun göreceği merciler marifetiyle SS’leri,

kredi işlemleriyle ilgili olarak dilediği zaman denetler; düzeltilmesi gerekli görülen hususların

tespiti halinde gerekli tedbirleri alır. SS, Bakanlık talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifle-

rinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
YERLEŞİM ALANI İÇERİSİNDE KALAN SANAYİ SİTELERİ İLE SANAYİ

İŞLETMELERİNİN DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİNİN
KREDİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı

sanayi alanlarına taşınması amacıyla sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyük-
şehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı yatırımla-
rının tamamına kadar olan kısmı ile idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin
edinilmesi masrafları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma masrafları dâhil kredi ile
desteklenmesine, planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı
sanayi alanlarına taşınmasına yönelik taşınma masraflarının kredi ile desteklenmesine ve kredi
işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
385 inci ve 390 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Altyapı tesisleri: Yağmursuyu hattı, kanalizasyon hattı, içme ve kullanma suyu, yol,

atıksu arıtma tesisi, elektrik, doğalgaz ve haberleşme şebekesi, katı atık depolama tesisi gibi
tesisleri,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O.

ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mev-
duat ve katılım bankalarını,

ç) Bilgilendirme raporu: Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak sanayi sitesi
yapı kooperatifince veya idarece başvuru aşamasında hazırlanan ve Bakanlığa sunulan raporu,

d) Genel katılımcı listesi: Başvurunun kooperatiflerce yapılması durumunda sanayi si-
tesi yapı kooperatifine kayıtlı ortak sayısını, ortakların meslek gruplarına göre dağılımını, iş-
yerlerinin büyüklüğü ile ortaklık nitelik ve şartlarını taşıdıklarına dair bilgileri içeren genel or-
tak listesini; başvurunun idarelerce yapılması durumunda ise sanayi sitesi gelişim alanı içeri-
sinde yer alacak hak sahibi listesini, sanayi işletme sayısını, işletmelerin meslek gruplarına
göre dağılımını, işyerlerinin büyüklüğüne dair bilgileri içeren listeyi,

e) Hak sahibi: Sanayi sitesi dönüşüm alanı içerisinde bulunan ve sanayi sitesi yapı
kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek grubu listesindeki meslek dallarından birinde
faaliyet gösteren işyeri malikleri veya kiracıları,

f) İdare: Belediyeler, il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerini,
g) İdari ve sosyal tesisler: Eğitim, sağlık, dini, kültürel, ticari ve idari tesisler, açık ve

kapalı spor tesisleri, güvenlik, banka ve benzeri tesisleri,
ğ) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri: Gayrimenkul değerleme, zemin etüdü, mimari,

betonarme, tesisat, elektrik ve benzeri uygulama projeleri yapımı, yapım işi kontrollüğü ve
yapı denetimi gibi hizmetleri,
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h) Planlı sanayi alanı: Organize sanayi bölgesi, sanayi sitesi, endüstri bölgesi veya Ba-
kanlık tarafından belirlenen yatırım alanlarını,

ı) Sanayi işletmesi: Sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek
grubu listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet gösteren işletmeleri,

i) Sanayi sitesi: Sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek grubu
listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet gösteren en az 7 işyerinin yer aldığı ve mekânsal
bütünlüğü olan alanı,

j) Sanayi sitesi dönüşüm alanı: Yerleşim alanı içerisinde kalmış sanayi sitesi alanını,
k) Sanayi sitesi gelişim alanı: Yerleşim alanı dışına taşınacak sanayi sitesi ve sanayi iş-

letmelerinin yer alacağı Bakanlığın uygun görüşü ile kurulan planlı sanayi alanını,
l) Sanayi sitesi yapı kooperatifi: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

ile sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifi,
m) Tip borç taahhütnamesi: Bakanlıktan kredi kullanacak sanayi sitesi yapı kooperatifi

veya idareler ile Bakanlık adına banka arasında imzalanan borç sözleşmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Yatırım Programına Teklif, Kamulaştırma, İhale ve Yapım

Başvuru şartları
MADDE 4 – (1) Kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri,

büyükşehir belediyeleri veya belediyeler ile sanayi işletmeleri yararlanabilirler.
(2) Kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinin aşağıdaki nitelik ve şartları taşımaları

gerekir:
a) Sanayi sitesi gelişim alanında yer alacak hak sahiplerinin, işyeri inşaatlarının tamam-

lanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde tahliye edi-
leceğine dair ilgili idareye noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları.

b) Sanayi sitesi dönüşüm alanının 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan veya 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş ol-
ması.

(3) Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi
alanlarına taşınmasında ikinci fıkrada yer alan şartlar aranmaz.

Başvuru ve yatırım programı teklifi
MADDE 5 – (1) Bakanlık kredi desteğinden yararlanmak isteyen sanayi sitesi yapı

kooperatifleri veya idareler ile sanayi işletmeleri ilgili valiliğe bilgilendirme raporu ile başvurur.
(2) Bilgilendirme raporunda sanayi sitesi dönüşüm alanıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgi

ve belgelere yer verilir:
a) Sanayi sitesi dönüşüm alanının belirlenmesi ve ilanına ilişkin karar.
b) Alanın büyüklüğü, konumu ve yapılaşma bilgileri.
c) Taşınması talep edilen işyerlerinin yapı bilgileri.
(3) Bilgilendirme raporunda sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgi

ve belgelere yer verilir:
a) Alanın büyüklüğünü, konumunu, varsa arazi kullanım durumuna ilişkin bilgiler.
b) Genel yerleşim planı.
(4) Bilgilendirme raporunda hak sahipleriyle ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Mülkiyet durumu.
b) Genel katılımcı listesi.
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c) Hak sahiplerinin muvafakatlarını gösterir noter onaylı tahliye taahhütnameleri.
(5) Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi

alanlarına taşınmasının kredilendirilmesi için yapılacak başvurularda taşınmanın yaklaşık ma-
liyeti, taşınma konusu unsurların envanteri ve taşınılacak yere ilişkin genel bilgiler yer alır.

(6) 4 üncü madde ile getirilen destek şartlarını sağlayan ve bu maddede belirtilen bel-
geleri tamamlanmış başvurular, Valilik kanalıyla Bakanlığa gönderilir.

(7) Kredilendirilmesi uygun görülen projeler, Bakanlık tarafından yatırım programına
alınması için Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif edilir.

Kamu yararı kararı ve kamulaştırma
MADDE 6 – (1) Sanayi sitesi gelişim alanı için gerekli olan arazilerin kamulaştırma

işlemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili
idare tarafından yerine getirilir.

Proje ve keşif özetleri
MADDE 7 – (1) Sanayi sitesi inşaatlarının uygulama projelerinin ve keşif özetlerinin

kredilendirmeye esas olmak üzere Bakanlıkça uygun görülmesi gerekir.
(2) Bakanlıkça kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülmesi işleminin yapıla-

bilmesi için aşağıdaki belgeler Bakanlığa gönderilir:
a) Parselasyon planı.
b) Ruhsat makamınca onaylı;
1) Plankote,
2) Parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,
3) Subasman kotlu plan,
4) Genel yerleşim planı,
5) Mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat gibi uygulama projeleri, hesap ve detayları,
6) Kazı plan ve kesitleri,
7) Zemin ve temel etüdü raporu,
8) Yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu projeleri ve hesap tabloları,
9) Yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebeke projeleri,
10) Haberleşme projeleri.
c) Keşif özetleri.
(3) Bakanlıkça yapılacak incelemede işyerlerinin işlevselliği ve kullanılacak malzeme-

lerin ekonomikliği değerlendirilir. Ayrıca 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda ve
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinde yapı ruhsatı için gerekli sayılan diğer projelerin ilgili idarelerince onaylanmış olması
şartı aranır.

(4) Sanayi sitesi dönüşüm ve gelişim projelerinde Bakanlık kredi desteği kapsamı dı-
şındaki yapılara ve imalatlara Bakanlığın uygun görmesi halinde yer verilebilir. Bu durumda
sanayi sitesi dönüşüm ve gelişim projesine Bakanlık kredi desteği oranı keşif özetlerinde Ba-
kanlık kredi desteği kapsamı dışındaki maliyetler düşülerek belirlenir.

İhale usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Sanayi sitesi gelişim alanına ilişkin yapım işlerinin sanayi sitesi yapı

kooperatifi tarafından yapılması durumunda yapım işi ihaleleri, Sanayi Sitesi Yapı Koopera-
tiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleşti-
rilir.

(2) Sanayi sitesi gelişim alanına ilişkin yapım işlerinin idareler tarafından yapılması
durumunda yapım işi ihaleleri, ilgili idarenin tabi olduğu ihale mevzuatı çerçevesinde gerçek-
leştirilir.
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(3) İdarenin kendi imkânlarıyla yapacağı imalatlar ve mühendislik hizmet bedelleri kre-
di kapsamında değerlendirilmez.

Hakediş raporları ve kabul işlemleri
MADDE 9 – (1) Sözleşme esaslarına göre gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar karşılığı

kontrol teşkilatı tarafından hazırlanan hakediş raporları sanayi sitesi yapı kooperatiflerince
kredi kullanılması durumunda sanayi sitesi yapı kooperatifince onaylandıktan sonra, Bakanlık
tarafından kredilendirilme açısından seviye tespiti yapılır.

(2) İdarelerce kredi kullanılması durumunda idare yetkili organınca onaylanan hakediş
Bakanlık tarafından kredilendirilme açısından seviye tespiti yapılmadan kredilendirilir.

(3) Sanayi sitesi inşaatlarının kabul işlemleri, sanayi sitesi yapı kooperatiflerince kredi
kullanılması durumunda sanayi sitesi yapı kooperatifi, idarelerce kredi kullanılması durumunda
idare tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılıp onaylandıktan sonra bir nüshası
Bakanlığa bilgi için gönderilir.

(4) Sanayi işletmesinin taşınmasına ilişkin masraflar, taşınma işinin gerçekleşmesi son-
rasında Bakanlığa iletilen fatura karşılığında kredilendirilir.

(5) Sanayi sitelerinin taşınması durumunda ise sanayi sitesi yapı kooperatifince veya
idarece taşınma işlerinin tamamını kapsayacak bir sözleşme kapsamında yaptırılan işlerin fa-
turası kredi desteği sağlanması için Bakanlığa iletilir.

Kredilendirme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kullandırılacak krediler, Bakanlık büt-

çesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında sanayi işletmeleri, sanayi sitesi yapı kooperatifi veya

idareler, Bakanlık tarafından verilen kredi tahsis talimatına göre hazırlanan tip borç taahhüt-
namesini, notere onaylattıktan sonra bankaya verir. Borç taahhütnamesinin, bankaya intikalin-
den sonra kredi kullanılabilir.

(3) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü sanayi sitesi
yapı kooperatifi veya idareler tarafından bankaya onaylı listeler halinde bildirilir. Banka liste-
lerde belirtilen arsa ve araziler üzerine, Bakanlık adına birinci derece ve sırada kredinin yüzde
kırk fazlası kadar gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa
üzerine yapılacak her türlü inşaat, ipotek kapsamına dâhil edilir.

(4) Sanayi işletmelerinin taşınma masrafları için kullandırılacak kredinin güvencesini
oluşturacak süresiz teminat mektubu bankaya verilir. Teminat mektubunun değeri, kullandırı-
lacak kredinin yüzde kırk fazlası kadardır.

(5) Bakanlıkça verilen krediler, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar dışında kullanıla-
maz, başka kişi ve kuruluşlara devredilemez ve haczedilemez. Bu hükümlere uyulmaması ha-
linde, kredilendirilme durdurularak, ödenen meblağlar sanayi sitesi yapı kooperatifi ve idarelere
tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilir.

(6) Bakanlık kredisi sanayi sitesi yapı kooperatifi ve idareler aracılığı ile kullandırılır.
Sanayi işletmeleri taşınmasına ilişkin verilecek destek hariç ferdi kredi kullandırılmaz.

(7) Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmez.
(8) Taşınma masrafları dâhil kullandırılacak kredinin kredilendirme, faiz oranları ve

geri ödeme ile ilgili hususları Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödenek-
lerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenir.

(9) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını mevzuat çerçevesinde tekrar gözden ge-
çirmeye, gerektiği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.

(10) Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak;
a) Arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları,
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b) Altyapı tesisleri yapım işi,
c) Üstyapı yapım işi,
ç) İdari ve sosyal tesisler yapım işi,
d) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri,
e) Taşınma masrafları,
kredilendirilir.
(11) Planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi

alanlarına taşınmasında sadece taşınma masrafları kredilendirilir.
Katılım payı
MADDE 11 – (1) Katılım payı, bütçe imkânları çerçevesinde kredilendirilme açısından

vize edilen hakediş bedelinin, Bakanlık hissesi dışındaki sanayi sitesi yapı kooperatifi veya
idareler tarafından ödenmesi gereken kısmıdır.

(2) Katılım payının, sanayi sitesi yapı kooperatifi veya idareler tarafından Bankaya ya-
tırılmasını müteakip, hakediş tutarının Bakanlık hissesi, fiili olarak kredilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Satış ve devir
MADDE 12 – (1) İdareler, sanayi sitesi gelişim alanı inşaatının tamamlanmasını mü-

teakip hak sahipleriyle yaptıkları sözleşme hükümlerine uygun olarak işyerlerinin mülkiyetini
hak sahiplerine devreder.

(2) İdare tarafından hak sahipleri için Bakanlık kredi desteğiyle yapılan işyerlerinin
satış bedeli, işyeri inşaat maliyet bedelinin %10’undan fazla olamaz.

Bakanlığın denetimi
MADDE 13 – (1) Bakanlık, kendi veya uygun göreceği merciler marifetiyle kredi kul-

lanıcılarını, kredi işlemleriyle ilgili olarak dilediği zaman denetler, düzeltilmesi gerekli görülen
hususların tespiti halinde gerekli tedbirleri alır. Kredi kullanıcısı, Bakanlık talimatlarını yerine
getirmekle yükümlüdür.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde sanayi sitesi gelişim projesinin her aşamasında
müşavirlik hizmeti alabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
MADDE 14 – (1) Bakanlık, sanayi sitelerinin dönüşüm ve gelişimi kapsamında, diğer

kamu kurum ve kuruluşlarının da dâhil olduğu ortak projeler yürütebilir.
(2) İşbirliği ile yürütülecek projelerde, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, altyapı ve

üstyapı yapım işi ile idari ve sosyal tesisler yapım işlerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
sorumluluğunda yürütülmesi halinde 6, 7, 8, 9 ve 12 nci maddelerde düzenlenen hususlar, ha-
zırlanacak olan protokol ile yeniden düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 15/2/2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer-

leşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim
Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üni-

versitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Işık Üniversitesi Teknoloji

Transfer Ofisi Müdürü ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan Üniversitenin tam

zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem

doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-

ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda uzun vadeli planları hazırlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma planını, bütçe tasarısını ve yıl sonu

çalışma raporunu denetlemek ve onaylamak.

c) Gerekli görüldüğü durumlarda görüş almak için çalışma grupları kurmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2012 28444

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2016 29706
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TEBLİĞLER

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

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 306)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;
a) 23 ve 29 uncu maddelerinde, 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıkla-
malar,

b) 9 ve 25 inci maddelerinde, 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 18/1/2019 tarihli ve 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile aynı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen
geçici 89 uncu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

c) 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması,
bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna

Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7161 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi

Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve
idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık
otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin
%70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.).”

(2) 7161 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş,
dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idare-
siyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmet-
leri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara
fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

İstisnanın kapsamı ve uygulaması
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numa-

ralı bendinde yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen,

a) Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara,
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b) Uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifi-

kalandırılmış kabin memurlarına

1/2/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi

değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

(2) Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde

görevli olmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen görevliler dışındaki diğer personel, yetkili

sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet veriyor olsa da bu is-

tisnadan yararlanamayacaktır.

(3) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine

bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil

edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali so-

rumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı

veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak

şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiş-

tirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, pilot ve kabin memurlarına, bu hizmetlerine ilişkin ola-

rak ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm öde-

meler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecektir.

(4) Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan

menfaatler toplamından, 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sigorta primi,

şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları gibi indirimler ile 31 inci maddesinde yer alan

engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktardır. Bu hesaplama yapılırken, 193 sayılı Ka-

nunun 23 ilâ 29 uncu maddelerine göre istisna kapsamında olan ve bordroda gösterilen diğer

ücret ve benzeri ödemelerin ise ilgili hükümlerine göre vergiden istisna edileceği tabiidir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen personele ödenen aylık ücretlerin gerçek safi değerinin

%70’i istisna edildikten sonra kalan %30’luk kısım gelir vergisine tabi olacaktır.

Örnek 1: (A) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan pilot Bay (B)’ye, 2019 yılı Şubat

ayında brüt 40.000 TL ücret ödenmiştir. Bay (B)’nin kendi adına ödediği 1.000 TL şahıs sigorta

pirimi bulunmaktadır.

Pilot (B)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnası

tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
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Örnek 2: (C) Hava yollarında çalışan ve bekâr olan kabin memuru Bayan (Ç)’ye, 2019
yılı Şubat ayında brüt 10.000 TL ücret ödenmiştir. Bayan (Ç)’nin kendi adına ödediği 1.000
TL şahıs sigorta pirimi bulunmaktadır.

Kabin memuru Bayan (Ç)’nin 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine uygulanacak
gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

(6) 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde
yapılan düzenlemeye göre, subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil
makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler
ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava ara-
cının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele
fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına
dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin
istisna uygulaması önceden olduğu şekilde devam etmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan

Satışlarda Esnaf Muaflığı

Yasal düzenleme
MADDE 4 – (1) 7162 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 9 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin
yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden”
ibaresi eklenmiştir.

(2) Buna göre, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin yürürlükteki hali aşağıdaki şekildedir.

“6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler
hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturduk-
ları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı de-
riden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge,
paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana,
erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl
için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri
elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî,
ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzen-
ledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluş-
larınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.”

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  15 Mart 2019 – Sayı : 30715



Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı

MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı

bendi kapsamında, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın

satanlar, esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.

(2) Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için;

a) İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6)

numaralı bendi kapsamında olması,

b) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç

olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,

c) Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,

ç) Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,

d) Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,

e) Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi

mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,

f) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olun-

maması,

g) Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde ya-

pılmaması

gerekmektedir.

(3) Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi

mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile

kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan fayda-

lanmaya engel değildir.

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı

MADDE 6 – (1) 7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/1/2019 tarihinden itibaren

uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve ben-

zeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün

hale getirilmiştir.

(2) Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üze-

rinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık

brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

(3) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sa-

yılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar

üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık

brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış

tutarı için geçerlidir.

(4) Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının

muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli

olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik or-

tamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sı-

nırlaması bulunmamaktadır.
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(5) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların il-

gili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kay-

bedilecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Örnek 3: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (D), evinde ürettiği tarhana, erişte ve man-

tıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa

aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Bayan (D)’nin, 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 25.000 TL,

diğer satış tutarı ise 10.000 TL dir.

Bayan (D), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 25.000 TL, 2019 yılı için

belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’yi aşmadığından, muafiyetten fay-

dalanmaya devam edecektir.

Örnek 4: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi

kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bay (E), evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları

belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır.

Bay (E)’nin 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 35.000 TL,

diğer satış tutarı ise 15.000 TL dir.

Bay (E), internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000 TL, 2019 yılı için

belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL yi aştığından, muafiyetini kaybe-

decek ve 1/1/2020 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında

vergi tevkifatı ve belgelendirme

MADDE 7 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, “Bu muaflığın,

94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar

ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş ve aynı fıkranın (13) numaralı bendinde vergi-

den muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup, 9 uncu maddenin birinci

fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen

hizmet bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile %2 olarak belirlenmiştir.

(2) Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, 193 sayılı Kanunun 9 uncu madde-

sinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve ben-

zeri elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mal-

lar için yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13)

numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

(3) Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile

belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar

üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bu-

lunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi

mümkündür.
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Örnek 5: 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi
kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Bayan (F), evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge,
paspas, fırça ve yapma çiçekleri, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda
ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Bayan (F), internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mü-
kellefi olan Bay (G)’ye 2.000 TL ve (H) A.Ş.’ye 3.000 TL lik satış yapmıştır.

Bay (G) ve (H) şirketi tarafından Bayan (F)’den satın alınan ürünlerin, gider pusulası
veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden bel-
gelendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca da gelir vergisi tevkifatı yapılması ge-
rekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması

Yasal düzenleme

MADDE 8 – (1) 7162 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun tazminat
ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999
tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı;”

İstisnanın kapsamı

MADDE 9 – (1) 7162 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile hizmet erbabına
ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlara uygulanan gelir
vergisi istisnası aynen korunmuş, gelir vergisinden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen taz-
minatlar ile işe başlatmama tazminatlarının hangi tazminatlar olduğuna açıklık getirilmiştir.

(2) 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre
hizmet erbabına;

a) Ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar,
b) 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği,
c) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları,
gelir vergisinden istisnadır.
(3) 4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen şartları taşımaları

halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan işsizlik
ödeneği ödemeleri ile 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, işverence geçerli sebep
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafın-
dan tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin
bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tu-
tarında ödenen tazminat istisna kapsamındadır.

(4) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, arabuluculuk faaliyeti sonucunda ta-
rafların, işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen
hizmet erbabına en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da is-
tisna kapsamındadır.
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(5) Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen taz-

minatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar

altında yapılan ödemeler ve yardımlar ise 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fık-

rasının (1) numaralı bendinde düzenlenen istisna kapsamında olmayıp, aynı maddenin birinci

fıkrasının 27/3/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla

değişik (7) numaralı bendi kapsamında değerlendirilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi

Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi

Yasal düzenleme

MADDE 10 – (1) 7162 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi

veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminat-

ları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden

tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içeri-

sinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vaz-

geçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red

ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargı-

lama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hük-

mü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı yetkilidir.”

İade talebi ve ibraz edilecek belgeler

MADDE 11 – (1) İade işleminin yapılabilmesi için yeni başvurularda Ek-1’de yer alan

iade talebi dilekçe örneği ile birlikte, kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen,

ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tu-

tarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.) ve ilgili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge

ve bilgilerin ibrazı zorunludur. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular için de

varsa eksik belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu hizmet erbabının iade talebine

konu ödemenin işten ayrılma karşılığı yapılan ek ödeme niteliğinde olduğunu kesin olarak is-

patlayan diğer belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Madde kapsamında başvuruda bulunabilecek hizmet erbabı dilekçelerini, elden veya

posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik

ortamda da verebilecektir.

(3) İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi

dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdürler.
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İade uygulaması ve düzeltme taleplerine ilişkin yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya

ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş
güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli adlar altında
ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı
süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir.

(2) Tarha yetkili vergi dairesi, işverenin muhtasar beyanname yönünden mükellefi ol-
duğu vergi dairesi olup, şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde,
ilgili şubenin mükellefi olduğu yer vergi dairesidir.

(3) Madde hükmünden yararlanılabilmesi için birinci fıkra kapsamındaki ödemelerin
27/3/2018 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu ödemeler üze-
rinden kesilen vergilerin vergi dairesine ödenmiş olması gerektiği tabiidir.

(4) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan
başvurular üzerine red ve iade yapılması söz konusu değildir. Yeni başvurularda 1/1/2014 ta-
rihinden önceki dönemler zamanaşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul
edilmeyecektir. Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılmış olması şartıyla, maddenin yü-
rürlüğe girdiği 30/1/2019 tarihinden önce yapılan ve düzeltme veya şikayet aşamasında bulunan
düzeltme talepleri üzerine de gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır.

(5) Düzeltme talepleri üzerine red ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade iş-
lemlerine ilişkin dava açılmaması şarttır. Vergi dairesince iade işlemi yapıldıktan sonra her ne
sebeple olursa olsun bu iade işleminden dolayı dava açılması halinde, yapılmış olan iade haksız
iade kapsamında değerlendirilecek ve iade edilen tutarlar ceza ve faiz uygulanmak suretiyle
geri alınacaktır.

Dava aşamasında bulunan iade talepleri
MADDE 13 – (1) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi içeri-

sinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış
olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından
feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe ör-
neğini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın red-
dine dair vereceği karar örneğini, tarha yetkili vergi dairesine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli
red ve iade işlemleri yapılacaktır.

(2) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare
veya davacı lehine ya da aleyhine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.

(3) 213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra ya-
pılmış olan düzeltme başvurularının reddi üzerine dava açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam
eden hizmet erbabına, davalarından feragat edip etmediklerine bakılmaksızın red ve iade ya-
pılması mümkün olmayıp, mahkemelerce verilen kararlara göre işlem tesis edilecektir.

(4) Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen
yargı kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, verilen kararlar aleyhine olan hizmet
erbabının, yeniden düzeltme başvurusunda bulunmak suretiyle madde ile getirilen düzenleme-
den faydalanması mümkün değildir.

(5) Davasından feragat etmek suretiyle iade talebinde bulunan hizmet erbabınca, bu
Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden daha önce ibraz edilmemiş
olanların da tamamlanması gerekmektedir.
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İade kapsamındaki ödemeler
MADDE 14 – (1) Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 27/3/2018 tarihinden önce

karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen taz-
minatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi,
hizmet ödülü, ek ödeme gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan öde-
melerden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır.

(2) Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde, işten ayrılma nedeniyle
verildiği açık olan ek tazminat niteliğindeki ödemelerin ücret bordrosunda değişik adlarla (prim,
iyi niyet ödemesi, teşekkür ödemesi, bonus, paket ödemesi, Ek-1, Ek-2 vb.) görünmesi, bu
ödemeler üzerinden kesilen vergilerin iadesine engel teşkil etmeyecektir.

(3) Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde ayrı ayrı görünmekle bir-
likte, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ek ödeme ve izin ücreti gibi ödemelerin, ücret
bordrosunda (ikale tazminatı, ek ödeme, ek tazminat ve paket ödemesi gibi adlarla) toplu bir
halde gösterildiği durumlarda ise, toplam ödeme içerisindeki ek tazminat ödemesinin belirlen-
mesi ve bu tutara isabet eden verginin iadesinin sağlanması gerekmektedir.

(4) Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesinde yer verilen veya bu söz-
leşmeler kapsamında yapılan ödemelerin dahil edildiği ilgili ayın ücret bordrosunda yer alan
ve ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti,
yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya
mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret
kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.

27/3/2018 tarihinden sonra yapılan ödemeler
MADDE 15 – (1) 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler

ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27/3/2018
tarihinden (bu tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılması
mümkün değildir.

(2) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)’nde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere,
27/3/2018 tarihinden sonra hizmet erbabına ödenen kıdem tazminatı ve ikale sözleşmesine is-
tinaden yapılan ek tazminat ödemesi toplamının, hizmet erbabının çalıştığı süre dikkate alınarak
hesaplanan en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan kısmının
gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmekte
olup, istisna limitini aşan ek tazminat ödemelerinin ise ücret olarak vergilendirilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla, 27/3/2018 tarihinden sonra hizmet erbabına ödenen ve istisna limitini
aşan ek tazminat ödenmelerinden kesilen vergilerin iadesi mümkün değildir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik
MADDE 16 – (1) 11/6/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir

Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)’nin 11 inci maddesindeki Örnek 11’in birinci cümlesinde
yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)

MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir

Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi

içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içe-

risinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre,

2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar

vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde

her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler

üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anla-

mına gelmeyecektir.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçek-

leşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, ka-

nunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde,

tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılma-

yacaktır.

Örnek 4: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş ol-

duğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde

ödemiştir.

(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi

içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine tahak-

kuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muh-

tasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L)

A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2017 30279
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2470 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 2525 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2571 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10.000 M3 BALASTIN ELENMESİ, YIKANMASI VE FİGÜRE  

EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/112709 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, 
Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 75391 Fax: 0312 309 05 75 
c) Elektronik Posta Adresi : osmankoksal2@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 10.000 M3 BALASTIN ELENMESİ, YIKANMASI VE 
FİGÜRE EDİLMESİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 
3 - Tekliflerin TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 09/04/2019 günü saat 

14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 09/04/2019 günü saat 14:00’te 

yapılacaktır. 
4 - İhale dokümanı TCDD YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin 
edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2500/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar güvenlik malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

 

Sıra 

No: 
Malzeme Adı: Miktar: 

İhale Evrak Bedeli 

(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi 

Halinde 130,00 TL Yatırılacaktır.) 

1 Bomba iz dedektörü 3 Adet 130,00 TL 

2 Mobil X-ray 1 Adet 100,00 TL 

3 Termal kamera 1 Adet - 

4 Endüstriyel endoskop cihazı 1 Adet - 

 

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 25.03.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2474/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bafra Milli Emlak Müdürlüğünden: 

 

 
 

Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihale, 

2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve 

saatlerde Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 

1 - Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içinde Bafra Hükümet 

Konağı 2. katındaki Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya alınabilir. 

2 - Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul 

edilmez. 

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en 

fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların 

satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, 

resim ve harçtan müstesnadır. 

4 - İhaleye katılacakların; 

a) Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir beyanı (ihale esnasında beyan edilecektir), 

b) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik 

numarasını gösteren onaylı belgeyi, 

c) Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat 

mektupları süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak alınmış 

olacaktır.) 

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 

kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekaletnameyi, 

5 - Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini, ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

6 - Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam 

edilecektir. 

7 - İstekliler ilanda belirtilen ilan saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla yukarda belirtilen belgelerle birlikte imzalı şartname ve eklerin tamamen okunup kabul 

edildiği teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir 

tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak 

teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile 

usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul 

edilmez. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler 

www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. 

İLAN OLUNUR. 2165/1-1 
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TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILAN RULMANLARIN BAKIMI İŞİ  

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI) İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Ankara 

Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2019/112881 

1 - İdarenin: 

• Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası 

Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) 

Behiçbey Yenimahalle / ANKARA 

• Telefon ve Faks Numarası : (0 312) 211 10 41 (78326) - (0 312) 211 06 96 

• İhale dokümanının görülebileceği  

   internet adresi : www.tcddtasimacilik.gov.tr/ihaleler 

• İhale konusu malın adı ve miktarı: 

“TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILAN RULMANIN BAKIMI İŞİ” 

Muhtelif tipte 2083 adet rulman bakımı yaptırılacaktır. Adı geçen iş İ.02/06A Teknik 

Şartname ve ihale dokümanına göre temin edilecektir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - İhale konusu rulmanlar TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası 

Müdürlüğünden yükleniciye teslim edilip yüklenicinin iş yerinde bakım onarımı gördükten sonra 

ADF’ ye teslim edilecektir.( Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.) 

4 - İhale 28/03/2019 günü saat 14.00’da TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol 

Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/03/2019 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya 

ulaştırılmış olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. 

7 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat 

Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şube TR90 0001 0017 4579 1166 2450 37 No’ lu hesaba 

yatırılacak KDV dahil 200,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler 

Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2551/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesine ait 38 işyeri 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 : Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No:219 Şiran / GÜMÜŞHANE 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şiran / GÜMÜŞHANE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

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

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 20.787.306 TL 

f) Geçici Teminatı : 623.619,18 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2019 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

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

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina 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 veya Mimar 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 % 3’ü 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, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

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

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi 

No:219 Şiran / GÜMÜŞHANE adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

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

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2532/2-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALE İLANI 

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti Valide Sultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz îlçesi, Nusratiye Mahallesinde 

bulunan, tapuda 317 ada, 2 parsel olarak kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı, 1.407,50 m2 alanlı taşınmazın 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 22.10.2018 tarihli ve 21491294-050.01-536 sayılı 

Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle "işyeri+ofis" amaçlı olarak 

kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

yapım veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : Mersin 

İLÇESİ : Akdeniz 

MAHALLESİ : Nusratiye 

SOKAK : - 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.407,50 m2 

PAFTA NO. : - 

ADA NO. : 317 

PARSEL NO. : 2 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI 

TARİH VE SAYISI : 22.10.2018 ve 21491294-050.01-536 

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi 

gereği kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün 24/10/2018- tarih E.151539 sayılı yazısı 

ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 

22.10.2018 tarihli ve 21491294-050.01-536 sayılı 

Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (yirmibeş) 

yıl süreyle “İşyeri + Ofis” inşaatı Yapım veya Onarım 

Karşılığı Kiralama ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİNİ 

BEDELİ : 5.460.000,00 TL (Beşmilyon dörtyüzaltmışbin 

TürkLirası) 

  (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım 

(inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 163.800,00 TL (Yüzaltmışüçbin sekizyüz Türk Lirası)) 

  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 28/03/2019 Perşembe - 10:00 

I- Mülkiyeti Valide Sultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye 

Mahallesinde bulunan, tapuda 317 ada, 2 nolu parsel olarak kayıtlı olan, 1.407,50 m2 alanlı 

taşınmazın, 

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere; 

(Ancak taşınmaz yer teslimine mani bir durum olması halinde, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde 

sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi) 

a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması, 

b) Kira bedellerinin; İlk 2 yılın sabit yıllık kirasının 24.000-TL, 3. yılın yıllık kirasının 

660.000- TL + yapım / onarım (inşaat) süresi yıllık ÜFE artışı yapılarak bulunacak kira bedelinin 

yıllık kira bedeli olarak alınması, 4. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar 

her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) 

Oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 
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2) Sözleşme, yapılmasından itibaren; ilk 2 yıl içerisinde (Yapım (inşaat) süreci) parsel 

üzerindeki betonarmesi tamamlamış mevcut 8 katlı yapının doğu cephesinin bir kısmı onaylı 

mimari projede gösterildiği biçimde fen-sanat kurallarına ve tekniğine uygun kesilmesi ve 

güçlendirilmesi, bodrum katın kuzey ucundaki kısım onaylı mimari projede gösterildiği biçimde 

yıkılması ve onaylı mimari, statik, elektrik, mekanik projelere göre A ve B Blok olmak üzere 

yapının tamamlanması, ilgili, kurum-kuruluşlardan yapı kullanım izin belgesi, işletme izin belgesi 

vb. belgelerin alınması ve tamamlanan yapıların işletmeye açılması, 

3) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 

kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte imar planı değişikliğine 

bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya 

fonksiyon değişikliği yapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun 

herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka 

herhangi bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, 

öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngörülen bir 

değişiklik olması halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir 

değişiklik olması halinde, sözleşmenin ilgili maddesine göre işlem yapılması, 

4) 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 

rölövesinde gösterilmesi halinde, %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının 

%40'ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak 

İdaremize ödenmesi, 

Şartlarıyla "işyeri+ofis" amaçlı olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle yapım 

veya onarım karşılığı kira ihalesine konulmuştur. 

II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan 

Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İhale dokümanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı ile 

yukarıda belirtilen Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında, 09:00-16:30 saatleri 

arasında bedelsiz olarak görülebilir. Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı,    

No: 51/B, Seyhan/Adana adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak 

Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 200,00 TL dir. 

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına 

vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 10 'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 

yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 

bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 

değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 

maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
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sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2.katında bulunan İhale 

Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında 

bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya 

içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son 

saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 

tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0322 4532177 

FAKS : 0322 4581721 

E-MAİL : adana@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İlan olunur. 2261/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SUYUN KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- Erzincan Belediyesi adına ruhsatlı, Erzincan merkez Büyük Çakırman mevki 

Ekşisu Mesire alanında bulunan Doğal Mineralli Suyun kullanım hakkının 10 (on) yıl müddetle 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale 

edilmek üzere kiraya verilmesi işidir. 

Madde 2 - İhale 26.03.2019 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen 

Toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.03.2019 Salı günü saat 10:00’a 

kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. 

Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Madde 4- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Doğal Mineralli Su Kaynağı İşletme Hakkı Kiralama İhalesi 

 

S.NO 
KİRALAMAYA İLİŞKİN AYLIK KDV HARİÇ 

MUHAMMEN BEDEL TL. 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 

TL. 

1 27.250,00 98.100,00 

 

Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 6- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE 

BELGELER : 

6.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi. 

6.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 

6.3- İmza sirküsü, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

imza sirküsü. 

6.4- Şartname alındı makbuzu. 

6.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

6.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 

veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 

belgelerden herhangi birisi, 

6.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 

6.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye 

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.  

6.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

6.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi. 

6.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. 
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6.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 

Madde 7- Teklifler; idare tarafından belirlenen doğal mineralli su kaynağının işletme 

hakkı kiralama ihalesi için aylık muhammen bedeli üzerinden Kdv Hariç 27.250,00 TL. 

(Yirmiyedibinikiyüzelli)’nin altında olmamak üzere verilecektir.  

Madde 8- İhaleden dolayı doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi 

masraflar tamamen ihaleyi alana aittir. 

Madde 9- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz 

olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk 

Servisinden 1.000,00 TL. (Bin) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi 

için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu 

telefondan ulaşabileceklerdir. 

Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, Doğal mineralli su kaynağı işletme 

hakkı kiralama ihalesine ait şartname hükümleri geçerlidir. 

İLAN OLUNUR 

Bilgi İçin : 

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN 

Telefon : 444 9 024 Dahili 1118-1119 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr 

 2387/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Fotoğraf Vakfı, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.02.2019 tarihinde 

kesinleşen, 15.01.2019 tarihli ve E:2018/215, K:2019/43 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2593/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Bahri Yalçın Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı.(kısa adı Bahri Yalçın Vakfı) 

VAKFEDENLER: Bahri Yalçın, İsmail Yalçın, Osman Yalçın, Mehmet Yalçın. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  Kayseri. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 10.01.2019 tarihli ve E:2018/867 K:2019/173 sayılı  

düzeltme isteminin reddi kararı ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 05.10.2017 tarihli E:2017/2729 

K:2017/12315 sayılı onama kararı ve Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.01.2019 

tarihinde kesinleşen 15.05.2015 tarihli ve E:2012/167 K:2015/192 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kayseri İli olmak üzere ülkenin iktisadi, sosyal, kültürel ve manevi 

yönden kalkınması ,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.000TL(İkibinTürkLirası) Nakit ve Kayseri İli Kocasinan 

İlçesi 853 ada, 1992 parsel sayısında kayıtlı 1 ve 6 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar ile 

Kayseri İli Kocasinan İlçesi  Hasancı Köyü 103 ada  29 parsel,  118 ada 51 parsel, 109 ada 155 

parsel, 127 ada 39 parsel, 109 ada 125 parsel, 128 ada 31 parsel, 103 ada 31 parsel, 109 ada 120 

parsel, 109 ada 25 parsel, 103 ada 11 parsel, 120 ada 51 parsel, 103 ada 16 parsel, 123 ada 27 

parsel, 123 ada 30 parsel, 103 ada 18 parsel, 103 ada 15 parsel, 198 ada 29 parsel,  138 ada 192 

parsel,  102 ada 282 parsel,  102 ada 501 parsel, 138 ada 17 parsel, 152 ada 35 parsel, 195 ada 14 

parsel, 102 ada 447 parsel, 198 ada 25 parsel, 198 ada 27 parsel, 130 ada 18 parsel, 103 ada 32 

parsel,  126 ada 68 parsel,  103 ada 26 parsel sayılarında kayıtlı taşınmazlar ve Kayseri İli 

Kocasinan İlçesi Mollahacı Köyü 146 ada 287 parsel, 161 ada 2 parsel, 158 ada 1 parsel, 152 ada 

71 parsel, 148 ada 15 parsel, 130 ada 188 parsel sayılarında kayıtlı taşınmazlar. 

YÖNETİM KURULU: Bahri Yalçın, Osman Yalçın, Mehmet Yalçın. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tespit edilen 

tasfiye artığı Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2594/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Hayrettin Paşa Vakfı 

VAKFEDENLER: Saham Mohammed Dabor JAMEL 

VAKFIN İKAMETGAHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.02.2019 tarihinde kesinleşen ve 13.11.2018 

tarihli E:2018/332, K:2018/337 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Gelecek vadeden başarılı kimselere veya yardıma muhtaç toplumun 

her kesiminden insana maddi ve manevi yardımda bulunmayı, toplum içerisinde kardeşlik 

duygularının geliştirilmesini, yardımlaşmanın artırılmasını, eğitimin yaygınlaştırılmasını ve 

zenginleştirilmesini, eğitim öğretim ve kültür düzeyinin yükseltilmesini, Vakfa adını veren 

Barbaros Hayrettin Paşa’nın tarihi kişiliğinin yaşatılmasını, topluma fayda sağlamayı ve hizmet 

etmeyi hedeflemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000-TL (SeksenbinTürkLirası) Nakit     

YÖNETİM KURULU : - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet üye tam sayısının üçte 

ikisinin (2/3) onayı ile kararlaştırılan bir vakfa veya derneğe devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2595/1-1 

—— • —— 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 

Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

İstenen belgeler: 

1. Başvuru Formu * 

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* 

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için) 

4. Akademik Değerlendirme Belgesi ** 

5. - Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma 

eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, 

icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve 

biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) 

adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, 

doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet 

dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına,  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme 

Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya 

onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki 

belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul 

müdürlüğüne,  

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır. 

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler 

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr 

adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama 

kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan 

dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma 

hakkı Kurumumuza aittir. 

İlgililere duyurulur. 
 

Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Program 

Kadro 

Un. Ad. Der Açıklama 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim 

Bilimleri 

Hayat Boyu 

Öğrenme ve 

Yetişkin Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından 

almış olmak, Yetişkinlere Okuma Yazma 

Öğretimi, Mesleki Kaygı, İş ve Aile 

Çatışması konularında çalışmaları olmak 

Eğitim 

Bilimleri 

Hayat Boyu 

Öğrenme ve 

Yetişkin Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanından 

almış olmak, Öz-Düzenleme, Erteleme 

ve Tükenmişlik konularında Genç 

Yetişkinler Üzerinde çalışmaları olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

Uluslararası 

Ticaret 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Profesyonel kimlik inşası, toplumsal 

cinsiyet ücret açığı konularında 

çalışmaları olmak. 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

Organik Tarım 

İşletmeciliği 

Organik Tarım 

İşletmeciliği 
Doçent 1 1 

Biyolojik mücadele ve yaşam çizelgeleri 

konusunda çalışmaları olmak 

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Tekstil Giyim 

Ayakkabı ve 

Deri 

Deri Teknolojisi Profesör 1 1 

Doktorasını Deri Teknolojisi alanında 

yapmış olmak, Saraciye alanında 3 

eğitim-öğretim yılı ders verme 

deneyimine sahip olmak, deri konusunda 

çalışmaları olmak 

 2557/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 2579/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2541/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2545/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 2574/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 2575/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 2576/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 2577/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 
 2581/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

 
 2582/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

 
 2583/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/384932 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 15. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe YAKUTİYE 

Adresi 

Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad. TEİAŞ 

Sosyal Tesisleri Kat: 3 

Yakutiye/ERZURUM 

Tel-Faks 0 442 242 27 70 - 0 442 242 27 65 

Posta Kodu 25050 E-Mail 15grupmd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BATUM ELEKTRİK İNŞAAT 

TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

HACI BAYRAM ÖZDOĞAN 

Adresi 

İsmetiye Mah. Sütçü İmam Sok. 

Danışmanlar İş Merkezi Apt. No: 4/204 

Battalgazi/MALATYA 

İsmetiye Mah. Sütçü İmam Sok. 

Danışmanlar İş Merkezi Apt. No: 

4/204 Battalgazi/MALATYA 

T.C. Kimlik No.  60616103946 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1500040997  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MALATYA  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20498  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2584/1/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/386817 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 15. BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe YAKUTİYE 

Adresi 

Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad. TEİAŞ 

Sosyal Tesisleri Kat: 3 

Yakutiye/ERZURUM 

Tel-Faks 0 442 242 27 70 - 0 442 242 27 65 

Posta Kodu 25050 E-Mail 15grupmd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BATUM ELEKTRİK İNŞAAT 

TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

HACI BAYRAM ÖZDOĞAN 

Adresi 

İsmetiye Mah. Sütçü İmam Sok. 

Danışmanlar İş Merkezi Apt. No: 4/204 

Battalgazi/MALATYA 

İsmetiye Mah. Sütçü İmam Sok. 

Danışmanlar İş Merkezi Apt. No: 

4/204 Battalgazi/MALATYA 

T.C. Kimlik No.  60616103946 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1500040997  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MALATYA  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
20498  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2584/2/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü 

Dahil) Projesi, Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi; Kesim 1: Çatalca Kavşağı 

(Km:27+862)-Yassıören Kavşağı (Km:41+167) (Nakkaş Kavşağı ve Bağlantı Yolu hariç) arası ile 

Kesim 7: Habibler-Hasdal Kesimi (Km:61+117-62+105) arası ile Habibler Kavşağı (A,B,F,G,H 

Kavşak Kolları) kesimlerinin, Erişme Kontrollü Karayolu olarak, 6001 Sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 16.03.2019 tarih ve saat: 19:00'da trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz 

Köprüsü Dahil) Projesi, Kınalı-Odayeri (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi; Kesim 1: Çatalca 

Kavşağı (Km:27+862)-Yassıören Kavşağı (Km:41+167) (Nakkaş Kavşağı ve Bağlantı Yolu 

hariç) arası ile Kesim 7: Habibler-Hasdal Kesimi (Km:61+117-62+105) arası ile Habibler 

Kavşağı (A,B,F,G,H Kavşak Kolları) kesimlerinin, yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi 

gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 2590/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları 

Dahil) Kesimi, Kesim 4: İstanbul Park 1 ve 2 Kavşakları ile Bağlantı Yolu, Gebze OSB, Balçık-1 

ve Balçık-2 Kavşakları ile Bağlantı Yolu, Liman Bağlantı Yolunun Demirciler Kavşağı 

(Km:7+258) İle D-100 ve TEM Gebze Kavşakları arası (Kavşaklar dahil,V07 viyadüğü tek taraflı 

olmak üzere) kesimlerinin, Erişme Kontrollü Karayolu olarak, 6001 Sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 19.03.2019 tarih ve saat: 19:00'da trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 
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4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil) Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları 

Dahil) Kesimi, Kesim 4: İstanbul Park-1 ve 2 Kavşakları ile Bağlantı Yolu, Gebze OSB, Balçık-1 

ve Balçık-2 Kavşakları ile Bağlantı Yolu, Liman Bağlantı Yolunun Demirciler Kavşağı 

(Km:7+258) İle D-100 ve TEM Gebze Kavşakları arası (Kavşaklar dahil,V07 viyadüğü tek taraflı 

olmak üzere) kesimlerinin, yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli 

Şirket tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 2591/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi 

ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İşi'nde; Bursa-(Balıkesir-Edremit) Ayrımı dahilinde Balıkesir 

Kuzey Kavşağı-Balıkesir Batı Kavşağı (Km:201+380-230+465) arası ve (Balıkesir-Edremit) 

Ayrımı-İzmir Kesimi dahilinde Akhisar Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı (Km:315+114-339+603) 

arasının, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 17.03.2019 tarih ve saat: 19:00'da trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez 

Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İşi'nde; Bursa-(Balıkesir-Edremit) Ayrımı dahilinde 

Balıkesir Kuzey Kavşağı-Balıkesir Batı Kavşağı (Km:201+380-230+465) arası ve (Balıkesir-

Edremit) Ayrımı-İzmir Kesimi dahilinde Akhisar Kavşağı-Saruhanlı Kavşağı (Km:315+114-

339+603) arasının, yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket 

tarafından yürütülmektedir. 

8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 2592/1-1 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Koşulları: 

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının 

karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri: 

• Başvuru dilekçesi; 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan 

Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması 

gerekmektedir.) 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli 

örneği; 

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli 

örneği; 

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği; 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi; 

• 2 adet vesikalık fotoğraf; 

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi; 

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların 

başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta 

yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın 

dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren olup, son 

başvuru tarihi 28.03.2019’dur. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey 

Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Sıra No 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı Unvan 

Kadro 

Sayısı Özel Şart 

1 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
a) Çocuk Diş Hekimliği 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Çocuk Diş Hekimliği 

alanında doktora 

yapmak ya da 

uzmanlığını almış 

olmak. 
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2 
Eczacılık 

Fakültesi 

a) Farmasotik Botanik 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Fitoterapi, 

Aromaterapi, ve 

ayurvaedik sistemi ile 

ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı 

dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim 

yapılmasında 

uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte 

belirlenen yeterliliğe 

sahip olmak. 

b) Farmasotik Toksikoloji 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Eczacılık Fakültesi 

mezunu olmak, 

Farmasotik 

Toksikoloji alanında 

doktora yapmış 

olmak. 

Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı 

dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim 

yapılmasında 

uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte 

belirlenen yeterliliğe 

sahip olmak. 

3 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

a) Sinema ve Televizyon 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans 

ve doktorasını 

Sinema ve 

Televizyon alanında 

tamamlamış olmak. 

Sinema ve 

Televizyon alanında 

en az 3 yıllık ders 

yürütme tecrübesine 

sahip olmak ve bu 

alanda üretimde 

bulunmuş olmak. 
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4 Hukuk Fakültesi 

a) Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku 

alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

b) Medeni Usul Hukuku 

ve İcra-İflas Hukuku 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Medeni Usul 

Hukuku, İcra- İflas 

Hukuku alanında 

bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

5 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

a)İnşaat Mühendisliği 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
4 

Üniversitelerin İnşaat 

Mühendisliği 

bölümlerinden lisans 

mezunu olmak ve 

ilgili alanlardan 

birinde doktora 

derecesine sahip 

olmak. 

b)Yazılım Mühendisliği 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
4 

Doktora derecesine 

sahip olmak koşulu 

ile lisans, yüksek 

lisans ya da doktora 

derecelerinden birini 

üniversitelerin 

Yazılım, Bilgisayar, 

Elektrik-Elektronik, 

Elektronik 

Haberleşme, Kontrol 

ve Otomasyon, 

Mekatronik 

Mühendisliği ya da 

Bilgisayar Bilimleri 

alanlarından birinde 

tamamlamış olmak, 

tercihen Yazılım 

Mühendisliği 

bölümünde doktora 

yapmış olmak. 
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Profesör 1 

Radyo erişim 

ağlarında tecrübeli 

olması ve bilimsel 

çalışmalarının 

bulunması. 

Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı 

dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim 

yapılmasında 

uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte 

belirlenen yeterliliğe 

sahip olmak. 

6 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

a) Odyometri 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Biyofizik alanında 

doktora yapmış 

olmak ve İşitsel 

Uyarılmış 

Potansiyeller ile 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

7 Tıp Fakültesi 

a) Çocuk Cerrahisi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezun 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlık sahibi 

olmak. 

b) Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

c) Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak. Çocuk 

Endokrinoloji ve 

Metabolizma Uzmanı 

olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Çocuk Hematoloji ve 

Onkoloji Uzmanı 

olmak. 

d) Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji 

Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 
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e) Genel Cerrahi Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, alanında 

uzmanlık sahibi 

olmak. Karaciğer 

cerrahisi konusunda 

deneyimli olmak. 

f) Göğüs Hastalıkları 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

g) Göğüs Cerrahisi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

h) Nöroloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, alanında 

uzmanlık sahibi 

olmak. 

ı) Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 2 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

j) Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

k) Üroloji 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu 

olmak, ilgili alanda 

uzmanlığa sahip 

olmak. 

8 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

a) Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri, İstatistik, 

Matematik 

Mühendisliği, 

Uluslararası İktisat 

Bölümlerinin 

birinden mezun 

olmak. Tercihen R, 

Python veya C 

programlama 

dillerinden birini en 

az başlangıç 

düzeyinde biliyor 

olmak. 

 2550/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 

 

 2284/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 

 2285/1-1 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 

 

 2286/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 

 

 2291/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 2292/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 

 2293/1-1 

  



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2346/1-1 

  



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2458/1-1 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2459/1-1 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2460/1-1 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2461/1-1 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2462/1-1 

  



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2530/1-1 

  



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 

 
 2529/1-1 

  



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715 

 



15 Mart 2019 – Sayı : 30715 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2019 – Sayı : 30715

Sayfa

1

5

16

19

21

23

23

23

24

24
28

36

41

42

52

53
55
66

195

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Alanların Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak

Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 823)
–– Bazı Alanların Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan

Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 824)
–– 2019 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 825)
–– 154 kV Horasan-Karakurt Havza Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 826)

–– 154 kV Karakurt HES-Karakurt Havza Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 827)

ATAMA KARARLARI
–– Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret

EROL’un Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/66)
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Açık

Bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali İhsan
UYGUN’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/67)

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Gökhan EVREN’in Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2019/68)

–– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu
Üyeliğine, Mehmet ATEŞ’in Yeniden Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/69)

YÖNETMELİKLER
–– Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 822)
–– Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik
–– Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin

Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
–– Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 307)

NOT: 14/3/2019 tarihli ve 30714 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


