T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
9 Ağustos 2019
CUMA

Sayı : 30857

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından:
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK
VERGİLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN BİR
SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMAYA KONU KARA
TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik
ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 160. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Kara taşıtı,
b) Başvuru sahibi: Aracın malikini,
c) İlk iktisap: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)
sayılı listedeki kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler
de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından
kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,
ç) Kanun: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,
ifade eder.
Başvuru şekli ve süresi
MADDE 4 – (1) Kanunun geçici 11 inci maddesinden yararlanmak isteyen kişilerin
Ek’te yer alan Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük
idaresine başvuruda bulunmaları şarttır.
(2) Başvuru formunda, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres
ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa
el koyma kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.
(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli
herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.
(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru formunun postaya verildiği, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde
ise başvuruda bulunulan idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınır.
(5) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin
31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde, kabul edilir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Başvuruya konu araç hakkında müsadere kararının bulunduğunun veya tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanunun geçici 11 inci
maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten,
31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.
(2) İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,
gümrük idaresince;
a) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda
belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.
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b) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması
halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınır.
c) Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor kararı çerçevesinde belirlenecek
matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.
(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,
gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili
işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi
tutarının bildirilmesi istenir.
Vergi dairesince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili
vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren
vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin
tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.
(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın
ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu
fıkranın (a) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine
bildirilir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;
a) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir
komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki
oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak
tutardan az olamaz.
b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir
komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması
gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az
olmamak üzere;
1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı,
2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise
yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararı,
çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı
dikkate alınır.
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(3) Kanunun geçici 11 inci maddesinden yararlanılması, söz konusu araçların ilk iktisabında oluşan vergi ziyaı ile ilgili özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ödenecek tutarın tebliği ve ödeme
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler çerçevesinde belirlenen özel tüketim vergisi
tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ
edilir.
(2) Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay
içinde ilgili gümrük idaresine ödenir.
(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı
ödemeye ilişkin iki nüsha belge, başvuru sahibine verilir.
Araca ilişkin işlemler
MADDE 8 – (1) Kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu
araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmez. Mevcut el koyma kararı kaldırılır ve el
konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.
(2) Aracın iadesi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimliğinden, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir.
(3) İade talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur.
(4) Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hâkimliği veya mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilir.
(5) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.
Diğer hükümler
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile
ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, adli konular ile ilgili tereddütleri gidermeye Adalet Bakanlığı yetkilidir.
(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece bu Yönetmelik
uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı
ile Ticaret Bakanı müştereken yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ
KARARINA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE
İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el
konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış
olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Kara ulaşım aracını,
b) Başvuru sahibi: Aracın malikini,
c) İlk iktisap: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)
sayılı listedeki kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler
de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından
kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,
ç) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
ifade eder.
Başvuru şekli ve süresi
MADDE 4 – (1) Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım
araçları ile ilgili olarak Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen
kişilerin, Ek’te yer alan Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine, soruşturma aşamasındaki araçlar
için serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine başvuruda bulunmaları
şarttır.
(2) Başvuru formunda, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres
ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa
mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer
verilir.
(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli
herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.
(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması
hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.
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(5) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/12/2019 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Başvuruya konu aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye
işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine
kadar durdurulur.
(2) İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,
gümrük idaresince;
a) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda
belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.
b) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması
halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınır.
c) Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor çerçevesinde belirlenecek matrah
üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.
(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,
gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili
işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi
tutarının bildirilmesi istenir.
Vergi dairesince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili
vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren
vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin
tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.
(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın
ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu
fıkranın (a) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine
bildirilir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;
a) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir
komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki
oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak
tutardan az olamaz.
b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir
komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması
gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az
olmamak üzere;
1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı,
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2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise
yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararı,
çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı
dikkate alınır.
(3) Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ödenecek tutarın tebliği ve ödeme
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler çerçevesinde belirlenen özel tüketim vergisi
tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ
edilir.
(2) Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay
içinde ilgili gümrük idaresine ödenir.
(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı
ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.
Araca ilişkin işlemler
MADDE 8 – (1) Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu
araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez. Mevcut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.
(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.
(3) Soruşturma kapsamındaki araçlar hakkında Kanun hükmünden faydalanıldığı hallerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, mevcut bir mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu araçlar hakkında ise ilgili mahkemeye gümrük idaresince bildirimde bulunulur.
Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) Kanunun geçici 10 uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 19/7/2019
tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla
ilgili olarak, Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü
maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda 7 nci
maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.
(2) Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.
Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile
ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret
Bakanı müştereken yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı
Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Teminatlar Fon tarafından takip edilir ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir
ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde ise derhal
Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden
yazılı olarak talep eder. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderir.
Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü
önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça
verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilir. Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda; lisans sahibinin mudilere karşı yerine
getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının
kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde araştırılır. Ancak, lisanslı depo işletmesinin
bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı
konusunda bir rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca bir inceleme yapılmamasına
karar verebilir.
Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilir.
Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu
tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin
Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilir.”
“Birinci fıkrada belirtilen Fonun inceleme süresi içinde veya üçüncü fıkra uyarınca teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında 23 üncü
maddeye göre hareket edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/12/2005
26030
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
112/11/2011
28110
218/1/2013
28532
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ),
(h), (ü), (gg), (kk), (jjjjj) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“ğ) Blok alış teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, belirtilen
teklife konu zaman aralığı boyunca tek fiyat ve uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen miktar
bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış tekliflerini,
h) Blok satış teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, belirtilen
teklife konu zaman aralığı boyunca tek fiyat ve uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen miktar
bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi satış tekliflerini,”
“ü) Esnek satış teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, belirtilen
teklif zaman aralığı içerisinde geçerli, teklif süresi boyunca tek fiyat ve uzlaştırma dönemi
bazlı değişebilen miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi satış tekliflerini,”
“gg) Gün öncesi piyasası teklifleri: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının
sundukları saatlik alış-satış teklifleri, blok alış-satış teklifleri ve esnek alış-satış tekliflerini,”
“kk) Gün öncesi sistem alış teklifleri: Gün öncesi dengeleme faaliyetleri kapsamında
sunulan saatlik, blok ve esnek alış tekliflerini,”
“jjjjj) Lot: Uzlaştırmaya esas ikili anlaşmalar, gün öncesi piyasası ile gün içi piyasası
kapsamında tekliflerin bildirilmesi amacıyla kullanılan ve 0,1 MWh’e eşdeğer enerji miktarını,”
“ppppp) Esnek alış teklifi: Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının, belirtilen teklif zaman aralığı içerisinde geçerli, teklif süresi boyunca tek fiyat ve uzlaştırma dönemi
bazlı değişebilen miktar bilgilerini içeren aktif elektrik enerjisi alış tekliflerini,
rrrrr) Teklif süresi: Bir esnek teklifte belirtilen, teklif zaman aralığı içerisinde yer alan,
aktif elektrik enerjisi alış-satışının gerçekleşeceği bir veya ardışık birden fazla uzlaştırma dönemi sayısını,
sssss) Teklif zaman aralığı: Blok ve esnek tekliflerin geçerli olduğu, başlangıç ve bitiş
saatleri ile tanımlanan zaman dilimini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (sssss) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“şşşşş) Karşılığı olmayan piyasa işlemi: Piyasa işletmecisi tarafından hazırlanan Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen hususlar çerçevesinde, piyasa
katılımcılarının piyasa işlem miktarlarının; satış, alış, ithalat, ihracat miktarları ile üretimlerine
ilişkin verilerin kullanılmasıyla hesaplanan miktarı aştığı tespit edilen işlemleri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Nükleer güç santrallerinin kabul öncesi test döneminde üretilen elektrik enerjisinin
dengeleme mekanizması ve uzlaştırma uygulamalarına katılması, söz konusu üretim tesisinin
veya üretim tesisinin ünite veya ünitelerinin 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan
ön kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerçekleşir. Nükleer güç santrallerinde test
döneminde olan ünite/üniteler ile ticari işletmeye girmiş ünite/ünitelerin uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılmasını teminen söz konusu ünite/üniteler aynı tüzel kişilik altında
farklı kategoriler olarak kaydedilir. Oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı
ayrı gerçekleştirilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Ulusal iletim sisteminin komşu ülke iletim sistemi ile bağlantı noktası şeklindeki
uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimlerinden yapılacak ithalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin bu
Yönetmelik kapsamındaki kurallar ve istisnalar Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek
usul ve esaslarda belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Gün öncesi piyasasında verilen teklifler asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
a) İlgili piyasa katılımcısının adı ve gün öncesi piyasasına katılım kodu,
b) Teklifin geçerli olduğu gün,
c) Teklif zaman aralığı,
ç) Teklifin geçerli olduğu teklif bölgesi,
d) Teklif tipi,
e) Fiyat ve miktar bilgisi,
f) Esnek teklifler için teklif süresi.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve
satış miktarları Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanan Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine
İlişkin Yöntem uyarınca hesaplanır. Piyasa katılımcısının bu miktarları aşan teklif sunması durumunda, söz konusu Yöntem uyarınca piyasa katılımcısına ait tüm teklifler PYS aracılığıyla
iptal edilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
57/A maddesi eklenmiştir.
“Karşılığı olmayan piyasa işlemleri
MADDE 57/A – (1) Piyasa İşletmecisi tarafından karşılığı olmayan piyasa işlemi yaptığı tespit edilen piyasa katılımcıları hakkında uygulanacak avans alacağının bloke edilmesine
ve diğer işlemlere ilişkin hususlar Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenir.
(2) Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, Piyasa İşletmecisi tarafından
hazırlanır ve internet sitesinde yayımlanır. Piyasa İşletmecisi, Kurum tarafından anılan Yöntemde gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendisine tanınan süre içerisinde tamamlar.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teklifin kabul edildiği zaman dilimi,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 66/G maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeni süreler belirler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilgili kontratları askıya alır” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu
olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirebilecek tüm kapasitenin
teklif edilmesi esastır. Dengeleme güç piyasasına teklif verme aşamasından önce Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamındaki primer frekans kontrolü ve sekonder frekans
kontrolü rezerv miktarlarına karşılık gelen kapasite bu kapasitenin haricindedir. Hidrolik üretim
tesisleri teklif edebilecekleri kapasiteyi belirlerken su kullanımı ve rezerv yönetimine ilişkin
kısıtları dikkate alabilirler,”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“(1) Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcıları, dengeleme güç piyasası
kapsamındaki dengeleme birimi bazında, bir gün sonrası için geçerli olmak üzere azami yük
alma ve yük atma hızları dikkate alınarak 15 dakika içinde gerçekleştirebilecekleri üretim/tüketim artış ya da azalmalarına ilişkin saatlik yük alma ve yük atma tekliflerini, teklif fiyatlarını
ve teklif miktarlarını içerecek şekilde, her bir teklif bölgesi ve ilgili günün her saati için, PYS
aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirirler. İlgili teklif miktarlarının Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamındaki primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü rezerv
miktarlarına karşılık gelen kapasite hariç tutularak bildirilmesi esastır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “yük alma, yük atma tekliflerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, emreamade kapasitelerinin ve yan hizmet birimleri için minimum kararlı üretim düzeyi değerlerinin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – (1) Sistem İşletmecisi, uzlaştırma için dengeleme güç piyasası kapsamındaki üretim tesisi niteliğindeki uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi bazında, söz konusu
bildirim zamanı içerisindeki her bir uzlaştırma dönemine ilişkin, kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programını, dengeleme güç piyasası kapsamında verilmiş ve mutabakat sağlanmış
olan yük alma ve yük atma talimatlarını, bu talimatların etiket değerlerini, teklif fiyatlarını ve
Sistem İşletmecisi tarafından hesaplanan dengeleme güç piyasası kapsamındaki sistem marjinal
fiyatları ile YGSMF, KÜPST ve diğer hesaplarda kullanılmak üzere gerekli verileri Piyasa İşletmecisine iletir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İthalat-ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, Sistem İşletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının Piyasa İşletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenebilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 89 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
89/A maddesi eklenmiştir.
“İkili anlaşma bildirimleri kapsamında karşılığı olmayan piyasa işlemi
MADDE 89/A – (1) Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem hükümleri çerçevesinde iptal edilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) PYS’nin ilgili modülü aracılığıyla, bir fatura dönemi içerisindeki her bir saate ilişkin, gün öncesi dengeleme kapsamında piyasa katılımcılarının sisteme enerji satışı ya da sistemden enerji alışlarına ilişkin teklifleri dikkate alınarak her bir teklif bölgesi için hesaplanan
gün öncesi fiyatları,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 94 – (1) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi dengelemeye katılan her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi dengeleme
kapsamında sunmuş olduğu saatlik tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem satışlarında uygulanacak
sistem satış fiyatları aşağıdaki formüle göre belirlenir:

(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
SGÖFt,u; “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait Gün Öncesi Fiyatını
(TL/MWh),
SSFt,p,u,r; “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemine ait
geçerli “r” saatlik teklifi için uygulanacak Sistem Satış Fiyatını (TL/MWh),
ifade eder.
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(3) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi dengelemeye katılan
her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi dengeleme kapsamında sunmuş
olduğu blok ve esnek tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem satışlarında uygulanacak sistem satış
fiyatları aşağıdaki formüle göre belirlenir:
(4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen;
SSFp,t,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” blok veya esnek teklifi
için uygulanacak Saatlik Sistem Satış Fiyatını (TL/MWh),
AOPTFp,t,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” blok veya esnek teklifi
için Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar uyarınca hesaplanan ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatını (TL/MWh),
ÜFBp,t,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” esnek veya blok satış
teklifi için Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar uyarınca hesaplanan birim bedeli (TL/MWh),
ifade eder.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 96 – (1) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi dengelemeye katılan her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi dengeleme
kapsamında sunmuş olduğu saatlik tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem alışlarında uygulanacak
sistem alış fiyatları aşağıdaki formüle göre belirlenir:
(2) Birinci fıkradaki formülde geçen;
SGÖFt,u; “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemine ait Gün Öncesi Fiyatını
(TL/MWh),
SAFt,p,u,r; “t” teklif bölgesi için, “p” piyasa katılımcısının, “u” uzlaştırma dönemine ait
geçerli “r” saatlik teklifi için uygulanacak Sistem Alış Fiyatını (TL/MWh),
ifade eder.
(3) Bir fatura dönemi için, uzlaştırma dönemi bazında, gün öncesi dengelemeye katılan
her bir piyasa katılımcısının, bir teklif bölgesi için gün öncesi dengeleme kapsamında sunmuş
olduğu blok ve esnek tekliflere ilişkin gerçekleşen sistem alışlarında uygulanacak sistem alış
fiyatları aşağıdaki formüle göre belirlenir:
(4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen;
SAFt,p,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” blok veya esnek teklifi
için uygulanacak Saatlik Sistem Alış Fiyatını (TL/MWh),
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AOPTFp,t,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” blok veya esnek teklifi
için Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar uyarınca hesaplanan ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatını (TL/MWh),
TFBp,t,r; “p” piyasa katılımcısının, “t” teklif bölgesindeki, “r” esnek veya blok alış teklifi için Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar uyarınca hesaplanan birim bedeli (TL/MWh),
ifade eder.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(1) Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının gün öncesi dengeleme
ve gün içi piyasası faaliyetlerine ilişkin olarak, bir fatura döneminin her günü için Piyasa İşletmecisine ödeyeceği ya da Piyasa İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına ödenecek tutarları içeren günlük avans ödeme bildirimi, her işgünü en geç saat 14:30’da günlük bazda, Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma bankası aracılığıyla ilgili piyasa katılımcılarına
duyurulur. Bu bildirim, yayımlandığı günden bir önceki güne ait gün içi piyasası ve gün öncesi
dengeleme kapsamında yapılan alış ve satış miktarlarına ilişkin alacak ve borçları kapsar. Hafta
sonu veya resmi tatil günleri için takip eden ilk işgünü avans ödeme bildirimi yapılır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fatura
dönemini takip eden ayın onbeşinci günü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayın onbeşinci
gününün hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi durumunda hafta sonu veya resmi tatilin
bitimini takip eden işgünü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 132/C maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Piyasa İşletmecisi, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulduğu günden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde
yer alan tutarlara göre faturaları düzenler. PYS’de faturanın yayımlanma tarihi, fatura tebliğ
tarihi olarak kabul edilir.”
“(3) Piyasa İşletmecisi, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulduğu günden itibaren, katılımcının ilgili piyasa faaliyetlerine ilişkin düzenlenmiş olan faturalara istinaden borç/alacak bilgilerini merkezi uzlaştırma bankasına bildirir.
(4) Ödeme yapılacak piyasa katılımcıları, nihai uzlaştırma bildiriminin PYS aracılığı
ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulduğu günden itibaren yedi gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlara göre; gün öncesi dengeleme faaliyetleri, gün içi piyasası,
dengeleme güç piyasası faaliyetleri ve dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin düzenlenen faturayı Piyasa İşletmecisine gönderir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 132/Ç maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(15) Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem hükümleri uyarınca piyasa
katılımcılarının avans alacaklarının bloke edilmesi durumunda, söz konusu net avans alacakları
piyasa işletmecisi tarafından ilgili ayın fatura borçlarına takas ve mahsup edilir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sunması gereken toplam teminat tutarının üzerindeki nakit teminattan” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve/veya piyasa katılımcısının serbest cari hesabında bulunan paradan” ibaresi, üçüncü
fıkrasında yer alan “ilgili tutarın katılımcının toplam teminatının üzerindeki nakit teminatından”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya piyasa katılımcısının serbest cari hesabında bulunan
paradan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 132/D maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem hükümlerine göre bloke edilen avans
tutarları için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sunması
gereken toplam teminat tutarının üzerindeki nakit teminattan” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve/veya piyasa katılımcısının serbest cari hesabında bulunan paradan” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“c) Kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı
sunmaması ve/veya temerrüt durumuna düşen bir piyasa katılımcısının temerrüt borcunu yatırmadan teminatını tamamlaması durumunda, katılımcı gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası
kapsamında faaliyetlerine devam edemez.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi
yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru
tarihi itibarıyla en fazla 6 ay önceki fatura dönemine ait itiraz başvuruları, itiraz başvurusunu
takip eden 3 ay içerisinde Piyasa İşletmecisi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya
Piyasa İşletmecisi tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi
gerçekleştirilir. Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir. Tüketimdeki farklar ile ilgili bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması mümkün olmayan düzeltmeler ise ilgili taraflar arasında kesilecek faturalar ile gerçekleştirilir.”
MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 5 inci ve 8 inci maddeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden ayın
başında,
b) 2 nci, 6 ncı, 7 nci, 15 inci, 19 uncu, 22 nci ve 24 üncü maddeleri 1/10/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
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MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2009

27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

1/10/2009

27363

2-

26/11/2009

27418 (Mükerrer)

3-

17/4/2010

27555

4-

6/11/2010

27751

5-

20/2/2011

27852

6-

3/11/2011

28104

7-

3/3/2012

28222

8-

18/9/2012

28415

9-

30/12/2012

10-

5/1/2013

28519

28513 (2. Mükerrer)

11-

28/3/2015

29309

12-

15/7/2015

29417

13-

29/4/2016

29698

14-

28/5/2016

29725

15-

30/10/2016

29873

16-

14/1/2017

29948

17-

16/5/2017

30068

18-

18/1/2018

30305

19-

17/11/2018

30598

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

TEBLİĞ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/3)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin
usul ve esasları içermektedir.
Kayda alma
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen Kayıt Merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda
alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.
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(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 5 kg
veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
İthalat
MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi
veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.
Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep
edilebilir.
Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en
geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu
hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular
değerlendirilmek üzere kayıt merkezince koordinatör Kayıt Merkezine intikal ettirilir.
Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 45 (kırk beş) gündür. Bir Kayıt
Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
(2) Kayıt Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde
alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
Tarım İzleme Komitesi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri
özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda
4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9) çerçevesinde daha önce teşkil edilmiş olan Tarım İzleme
Komitesi (Komite) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavsiye ve
önerilerde bulunur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 45 inci gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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DÜZELTME
08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
“Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)”in 1 inci maddesinde yer alan “cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” ibaresi “cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.”
şeklinde düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden:

7000

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

7001
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Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6817

—— • ——
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6819

—— • ——
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6820
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İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6984

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

7041
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YÜKSEK HIZLI TREN HATLARININ MAKİNELİ TAMİRATLARININ
YAPTIRILMASI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD YHT Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2019/386621
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
: barkonburcincecen@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Yüksek Hızlı Tren Hatlarının Makineli
Tamiratlarının Yaptırılması 400.000 metre
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 22/08/2019 Perşembe günü
saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır, İhale 22/08/2019 Perşembe günü saat
14:00’da 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.
7007/1-1

—— • ——

TCDD 2. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN MAKASLARA
YEDEK MALZEME ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2019/385308
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: basrimeletli@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MINTIKASINDA
BULUNAN MAKASLARA YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ. (Teslim süresi 90 (doksan) gündür)
3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif
verilebilir.
4 - İhalenin Saati: 03/09/2019 Salı günü, saat 11:00
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 03/09/2019 Salı günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL
bedelle 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.
7005/1-1
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MEYDAN PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Pancar Yüzdürme İşçilik Alımı
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale
Usulü ile ihale edilecektir.
Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya
herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE
PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2019/379730

1 - İdarenin
a) Adresi

: YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası

: 424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi

: elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

2 - İhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 900 yevmiye işçilik teminidir. (±%20 toleranslı: ) 9 kişi
Meydan Pancar Yüzdürme Hizmetlerinde Toplam 9 Kişi
şeker üretimi kampanyası süresince çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer

: Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: Şeker Üretim Kampanyası Dönemi, Tahmini 100 gün
(±% 20 toleranslı)

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati

: 20.08.2019 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ)
adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
7 - Diğer Hususlar: Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları
tadil eden kanunlara tabi değildir.
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2019/2020 kampanya döneminde istihsal edilecek yaş pancar posasından ± %
20 toleranslı 35.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma
esasına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019 /364927
1 - İdarenin
a) adresi
: ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ
ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/
MALATYA
b) telefon ve faks numarası
: 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52
c) elektronik posta adresi
: malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Yaş pancar posası paketleme makinesi ile
yaklaşık 120 gün’ de ± % 20 toleranslı 35.000 ton yaş
pancar posasının paketlenmesi işi,
b) işin süresi
: 2019/2020 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 120
Gün
3 - İhalenin
a) yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 20/08/2019 Salı Günü Saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
4.2.1. İş deneyim belgeleri;
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya
Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer
işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 Adet
Kepçe ile 1 Adet Kamyon için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir
belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 5 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan
önce idareye sunacaklardır. 2 Adet Kepçe ile 1 Adet Kamyon isteklinin kendi malı olma şartı
aranmayacaktır.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek belgeler;
a -Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi
b -Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek
aşağıda sayılan belgeler;
- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi
- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu
- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı
- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj
paketlemenin yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti
- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge
- Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi hizmeti işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi,
Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak
Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler 20/08/2019 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ VE KİRALAMA İŞİNE AİT İLAN
Amasya İli Amasya İl Özel İdaresinden:
İdarenin;
Adı: Amasya İl Özel İdaresi
Adresi:İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 Merkez/AMASYA
Tel: (358)2100050-51 (dâhili:1408-1409-1421)
Faks: (358)2100054
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İdaremiz Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü ile irtibat kurmak sureti ile temin edebilirler.
İhale Konusu İşin Yeri ve Adı:
Mülkiyeti İdaremize ait Şehirüstü Mahallesi Çakallar Mevkii 247 ada’da kayıtlı 2.397,83 m2
yüzölçümüne sahip 14 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut binanın iş bu şartnamenin ekinde yer
alan yapım işi teknik şartnameye uygun olarak yıktırılması ve en fazla 2 (iki) katlı Zemin+1 kat,
yapı teraslar dâhil toplamda yaklaşık 2.000,00 m2 yapı alanına sahip restoran ile toplam 1.597,83 m2
yüz ölçümüne sahip 14 parsel üzerinde peyzaj düzenlemesi yaptırılması ve tesisin işletmeye
açılmasından sonra İdareye aylık arazi kullanma bedeli (kira) verilmesi ve 25 yıl işletilerek
sonunda idareye devredilmesi işi.
İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati
a) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü)
b) Tekliflerin sunulacağı adres: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 101
05100 Merkez/AMASYA
c) İhalenin yapılacağı adres: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 101 05100
Merkez/AMASYA
ç) Son teklif verme tarihi: 20/08/2019
d) Son teklif verme saati: 14.00
e) İhale Komisyonunun toplanma yeri: Amasya İl Özel İdaresi Encümen Salonu
f) İhale Dayanağı: 08.05.2019 tarih ve 58 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile 22/07/2019
sayılı İl Encümeni Kararı
g) İhale aylık arazi kullanma (kira) muhammen bedeli: 9.000,00 TL dir. (Teklifler kira
muhammen bedeli üzerinden arttırılarak verilecektir.)
- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarda belirtilen adrese
verilecek olup, posta yoluyla müracaatlar kabul edilecektir. İhale (son teklif verme) tarih ve
saatine kadar idaremize ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Verilen teklifler zeyilname düzenlemesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
- İhale tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde ihale yukarıda belirtilen
saatte yapılır.
- Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarları
esas alınır.
- Restoranın yapılmasının yaklaşık yatırım maliyeti (KDV hariç) 2.715.598,55 TL’sıdır.
- İşin geçici teminatı toplam 25 yıllık arazi kullanım (kira) bedelinin %3’ü olan
81.000,00 TL’sıdır.
- İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına
göre her iki ortak tarafından veya ortaklardan biri tarafından karşılanabilir.
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
- İhale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi resmi internet sitesi ile Amasya İl Özel İdaresi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
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a) İhlale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın
alınabilir.
b) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 1.000,00 TL’sıdır.
- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, eksiklik
gördüğü hususları İdareye yazılı olarak bildirir. İhale dokümanını satın aldıktan sonra üzerinden 3
tam gün geçtikten sonra İdareye konuyla ilgili herhangi bir itiraz gelmezse, istekli ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olduğunu kabul etmiş
sayılır.
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir ticari sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
c) İl Genel Meclisi tarafından belirlenen 25 yıllık kullanım süresince aylık arazi kullanma
bedelini (kira) rakam ve yazı ile TL cinsinden belirtildiği teklif mektubu,
d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Halk Bankası: TR 76
000 12 0093 0000005 000014 iban numarasına yatırıldığına dair dekont,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Belirtilen restoranı kurarak işletmesini yapacağını taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler
yaklaşık yatırım maliyetinin 2 katından az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren
ihaleyi yapan İdare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans
mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaktır.
h) İstekli tarafından resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış Turistik Tesis İşletmeciliği
yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
ı) İlgili vergi dairesinden Vergi Borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış
belge.
i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Prim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi
itibariyle alınmış belge.
j) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
k) İhale Dokümanı satın alındığına dair belge.
İSTEKLİLERE DUYURULUR.
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29 ADET OTOBÜS HATTININ İŞLETİM HAKKI İHALE EDİLECEKTİR
Çorum Belediye Başkanlığından:
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddenin p fıkrası
gereğince Belediyemiz Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesine ait Yönetmelik ve bu şartname
esaslarına göre, 29 Adet Otobüs hattının (46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 18 adet en
az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet en az 8,5 m maksimum 12 yaşında yedek araç olmak
üzere) toplam 66 adet araçla 01.10.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 30.09.2029 tarihinde (10
yıl) son seferle sona ermek üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden
kapalı teklif artırma usulü ile hat işletim hakkı verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Tarihi ve Yeri: 22.08.2019 Perşembe günü saat: 14.00’da, Belediyemiz Hizmet
Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

1 ADET ARAÇ İÇİN

1 ADET ARAÇ İÇİN

AYLIK MUHAMMEN

ŞARTNAME

GEÇİCİ TEMİNAT

MİNİMUM TEKLİF

YILLAR

BEDEL (KDV HARİÇ)

BEDELİ

(TL)

ARTIRMA BEDELİ

1. Yıl

245 Tam Kontör

2. Yıl

245 Tam Kontör

3.Yıl

245 Tam Kontör

4. Yıl

245 Tam Kontör

5. Yıl

295 Tam Kontör
1.000 TL

200.000,00 TL

5 Tam Kontör

6. Yıl

345 Tam Kontör

7. Yıl

445 Tam Kontör

8. Yıl

545 Tam Kontör

9. Yıl

645 Tam Kontör

10. Yıl

695 Tam Kontör

İsteklilerde Aranan Belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma
sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı belge.
ı ) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği
ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
i) Vergi durum bildiri belgesi,
j) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
k) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine
ilişkin makbuzun aslı,
l) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların
belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.
m) Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge
Tekliflerin en geç 22.08.2019 Perşembe günü saat: 14.00’a kadar Belediyemiz Hizmet
Binası (Meclis Salonu) 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına
teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda
istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen
tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
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ECEABAT BELEDİYESİ SOSYAL TESİSİ İŞLETİLMEK
ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR
Eceabat Belediye Başkanlığından:
İHALENİN KONUSU
MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesi’ne ait bulunan, Eceabat ilçesi, İsmetpaşa
Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde tapunun pafta 29.28.K.b.-K.c., 153 ada, 13 parsel numaralı,
1191,62.m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan mevcut “Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisi”
işletilmek üzere 2886 sayılı Yasa uyarınca tertiplenen ihaleyle 10 (on) yıl süreyle kiraya
verilecektir.
İHALENİN TARİHİ
MADDE:2- İhale 23/08/2019 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Hizmet Binasında
Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.
İHALENİN USULÜ
MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı
Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.
İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ VE ŞEKLİ
MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 7’nci maddede belirtilen ihaleye katılma
belgeleri ile birlikte en geç 23/08/2019 Cuma günü saat 14.00’a kadar Eceabat Belediye
Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ihaleye katılma belgeleri ile müracaat etmeleri ve ihaleye
katılma belgesi almaları gerekmektedir.
MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri
Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.- (bin) TL bedel ile temin edilebilir.
İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
MADDE:6- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 25.000,00.- (yirmibeşbin) TL olup, %3
geçici teminatı 90.000,00.- (doksanbin) TL dir. Kati teminat toplam ihale bedelinin %6’sı
tutarındadır. Özel teminat ihale aylık kira bedelinin 3 (üç) aylık tutarıdır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ
MADDE:7- İhaleye katılmak için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve
yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
Gerçek kişilerde:
a) Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.
b) Nüfus cüzdan sureti.
c) İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
e) Kesinleşmiş vergi borcu ve sigorta borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan
alınmış belgeler.
f) Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
g) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
Tüzel kişilerde:
a) Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
b) Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden
alınmış belge.
c) Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili
kişinin nüfus cüzdan sureti ile imza sirküleri.
d) İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
e) İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından
veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam
ettiğine dair belge.
f) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
g) Kesinleşmiş vergi borcu ve sigorta borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan
alınmış belge.
h) Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
i) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
İlan olunur.
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Ümraniye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:
Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 3 (üç) adet
taşınmaz satış ihalesidir.

S
1
2

3

MAH.
Pervane
Mah.
Ziyagökalp
Mah
Yenidoğan
Mah.

Ada

Par

Alanı

m2

10180

1

875,00

7744

1

750,00

Niteliği
Konut
Alanı
Konut
Alanı

Muh. Bed.

Geç. Tem.

İhale

TL.

TL

İhale Tarihi

Saati

2.500.000,00

75.000,00

27.08.2019

15:30

2.500.000,00

75.000,00

27.08.2019

15:35

5.000.000,00

150.000,00

27.08.2019

15.40

Konut +
7711

1

2.010,00

Ticaret
Alanı

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu
taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan
Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye
iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 27.08.2019 SALI
günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve
telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır.
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale
dosya bedeli 1.000,00-TL (Bin Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
Gelir Şefliğinden temin edilebilir
Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları:
Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin,
ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %
3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi,
Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, ( TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı
Belediyemiz hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile
yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve
parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı
olacaktır.
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Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin
% 15’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup
peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 24 (yirmi dört) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin
tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır.
Taksitli ödeme durumunda kalan taksitlerin tamamı tek seferde peşin olarak ödenirse peşin
ödenecek miktar üzerinden %5 indirim uygulanır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına
düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.
Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden
alınacaktır),
7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına
yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde,
Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza
edilmesi gerekmektedir,
7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü
belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi
olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin
Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden
alınacaktır),
7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına
yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde,
Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),
7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
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7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden
alınacaktır),
7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini
gösterir genel kurul kararı (Aslı),
7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi
belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza
beyannamesi (Aslı)
7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan
alınmış olan belge (Asılları),
7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili
tarafından imza edilmesi gerekmektedir,
7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü
belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi
olması gerekmektedir.
Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme
edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde;
7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde
belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra,
aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.2-) 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli
ortaklık sözleşmesi (Aslı),
Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:
8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre
hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup
kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi
yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;
8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf,
8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler
ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3) bentlerinde,
gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna
göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.
Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale
şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR
Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile
09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre
öğretim elemanı alınacaktır.
Adayların 09/08/2019 - 23/08/2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvuru ve Sınav Yeri: Ulubatlı Hasan Cd. No: 2 34494 Başakşehir / İstanbul
SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi
: 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi
: 23.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.08.2019
Giriş Sınav Tarihi
: 27.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.08.2019

Sıra

Fakülte

1

Hukuk
Fakültesi

Bölüm/
Anabilim Dalı
Özel Hukuk/
Milletlerarası
Özel Hukuk
Anabilim Dalı

Unvan
Araştırma
Görevlisi*

Kadro
Sayısı
1

Açıklama
Hukuk Fakültesi lisans
mezunu olmak ve Özel
Hukuk alanında yüksek
lisans yapmış olmak.

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
www.ibnhaldun.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
İSTENEN BELGELER:
1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
(www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti)
6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)
8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan
yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)
9.
ÖSYM
yapılan
Yabancı
Dil
Bilgisi
Seviye
Tespit
Sınavından
(YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil
Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)*
10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,
11. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge,
12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınan belge)
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 50

9 Ağustos 2019 – Sayı : 30857

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere tamkarşılarında
belirtilen unvanlarda, tam gün statüde çalışacak Öğretim Elemanları alınacaktır.
Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomlar için denklik belgesi bulunan
dilekçelerimi iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak
olan ilgili fakülteye, istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not:
Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.)
İlan Tarihi
: 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi
: 23.08.2019
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi
: 09.09.2019
Giriş Sınavı Tarihi
: 10.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 11.09.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://som.sabanciuniv.edu
Başvuru Şekli
: Şahsen, Posta Yolu ile
Telefon Numarası
: 0216 483 99 76 (Fakülte süreç sorumlusu
numarası)
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
: Yönetim Bilimleri Fakültesi, Orta Mah.
Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla/
İSTANBUL
(Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Işıl İnoğlu)
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Fakülte

Yönetim
Bilimleri
Fakültesi

Programı

Kadro
Ünvanı

Yönetim
Bilimleri
Öğr. Gör.
Programı (Ders Verecek)
Pazarlama
(İngilizce)

Kadro
Sayısı

1

ALES
Puan
Şartı

70

YDS /
Eşdeğeri
Puan Şartı

80

Özel Şartlar
Pazarlama alanında doktora
derecesine
sahip
olmak.
Uzmanlık alanı satış yönetimi
olan, en az 10 yıl sektör
deneyimi ve en az 5 yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.
Giriş Sınavı, Üniversitemizin
eğitim
dilinin
İngilizce
olmasından dolayı, İngilizce
olarak yapılacaktır.

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacaktır.
Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27
34956 Orhanlı - Tuzla İSTANBUL http://som.sabanciuniv.edu
7018/1-1
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara
göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvuru Süresi
: 9 AĞUSTOS – 23 AĞUSTOS 2019
Son Başvuru Tarihi : 23 AĞUSTOS 2019 Saat:17.00
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.
Anabilim
Kadro
Dalı/Bölüm/Program Sayısı

Fakülte

Unvan

Tıp
Fakültesi

Profesör

Histoloji ve
Embriyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğretim
Üyesi

Ortopedi ve
Travmatoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğretim
Üyesi

Ortopedi ve
Travmatoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğretim
Üyesi

Tıbbi Fizyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Öğretim
Görevlisi

Anatomi

1

Sağlık
Bilimleri

Dr. Öğretim
Üyesi

Beslenme ve
Diyetetik

1

Spor
Bilimleri

Profesör

Antrenörlük Eğitimi

1

Spor
Bilimleri

Dr. Öğretim
Üyesi

Antrenörlük Eğitimi

1

Açıklama
Tıp doktoru ve Histoloji ve Embriyoloji
dalında uzmanlık yapmış olmak. Gebelik
immünolojisi, oto-immünite ve tümör
immün profilleri ile ilgili uluslararası proje,
bildiri veya yayınlar yapmış olmak.
Tıp doktoru ve Ortopedi ve Travmatoloji
dalında uzmanlık yapmış olmak. Diz
artroplastisi uygulanan hastalarda komponent
yerleşiminin üç boyutlu analizi ve klinik
sonuçlarla
ilişkisinin
değerlendirilmesi
konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
Tıp doktoru ve Ortopedi ve Travmatoloji
dalında uzmanlık yapmış olmak. Pediatrik
hastalarda omurga cerrahisi konusunda ve
ortopedi alanında deney hayvanlarında
bilimsel çalışmaları bulunmak.
Fizyoloji dalında doktora yapmış olmak.
Sıçanlarda bilişsel fonksiyonlar üzerinde
taurin ve peroksizomların rolü üzerinde
bilimsel çalışmaları bulunmak.
Anatomi alanında doktora yapıyor olmak,
kadavralardan elde edilmiş beyinler
üzerinde tez çalışması yapmak çalışmalar
yapıyor olmak.
Beslenme ve diyetetik bölümünde doktora
yapmış olmak. Hastane malnütrisyonu ve
geriatri konusunda bilimsel çalışmaları
bulunmak.
Beden eğitimi ve spor programında doktora
yapmış olmak. Sağlık ve egzersiz bilimlerinde
çalışmaları bulunmak.
Beden eğitimi ve spor programında doktora
yapmış olmak. Genetik ve sportif performans
konusunda bilimsel çalışmaları bulunmak.
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara
öğretim elemanı alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO

ADEDİ

NİTELİK
Lisansını Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış
olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler

Klinik

Dr.
Psikoloji

Fakültesi

Öğr.

1

Üyesi

Psikoloji

alanında

tamamlamış

olmak. Duygudurum bozuklukları alanında
çalışmalar yapmış olmak. Klinik görüşme
ve değerlendirme, Süpervizyon konularında
Lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Adayların;
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış
Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilgili fakülteye ilan
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (09.08.2019-23.08.2019) şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 23/08/2019)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr
adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı
bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun
olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
8 - İLK BAŞVURU TARİHİ : 09.08.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.09.2019
BİRİM /BÖLÜM
ANABİLİM/

Doktor

ANASANAT DALI/

Öğretim

PROGRAM

PROFESÖR DOÇENT

Üyesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI,
KİMYA EĞİTİMİ

1

KİMYA BİLİM DALINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ
OLMAK. FİZİKOKİMYA'DA ADSORPSİYON VE
ENERJİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 58

9 Ağustos 2019 – Sayı : 30857
EĞİTİM

BİLİMLERİ

VE

ÖĞRETMEN

YETİŞTİRME TEMEL ALANI, TEMEL EĞİTİM
SINIF EĞİTİMİ

1
(FEN

BİLGİSİ

EĞİTİMİ)

BİLİM

DALINDA

DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ)
DİN EĞİTİMİ

1
ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ
ELASTOGTAFİDE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
RADYODİOGNASTİK

1

ÜNİVERSİTEDE

GİRİŞİMSEL

RADYOLOJİ

DENEYİMİ OLMAK.
SPOR HEKİMLİĞİ

1

MİKROBİYOLOJİ

1

KARDİYOLOJİ UZMANI OLMAK.
TIP DOKTORU VE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
UZMANI OLMAK.
EPİDURAL FİBROZİS İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

NÖROJİRURJİ

1
YAPMIŞ OLMAK.

VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK BESİN
HİJYENİ VE

1

TEKNOLOJİSİ

VETERİNERLİK

GIDA

TEKNOLOJİSİ

ALANINDA

HİJYENİ

VE

DOÇENTLİĞİNİ

ALMIŞ OLMAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
HAYVAN BESLEME ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ
YEMLER VE HAYVAN
1

ALMIŞ OLMAK. KANATLI HAYVAN BESLEME

BESLEME
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ
BİYOENFORMATİK

1

OLMAK. SİSTEMATİK BOTANİK ALANINDA
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile
bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, öğretim görevlileri (ders
verecek) alınacaktır.
Genel Şartlar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan
türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden
itibaren 5 yıl için geçerlidir).
* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mimarlık Fakültesi için
yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puana sahip olma şartı, Sanat ve Tasarım Fakültesi
için, yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı, Yabancı Diller
Yüksekokulu için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 90 puana sahip olma şartı aranır.
* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar:
* Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine
hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/)
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş. Gör.-Öğr. Gör.
Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz
yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgeleri
ile transkriptlerinin resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının;
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış
denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
* Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu
belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz
etmeleri gerekmektedir.
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* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda
olmamak) resmi (onaylı) belge
* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi
Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/)
linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu çıktı alınıp eksiksiz doldurulmalıdır)
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden
yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adaylar ile deneyim şartı bulunan kadrolara
başvuracak adayların tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış/çalışmakta oldukları
kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel
tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi
(halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK
Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak
onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru
esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.
Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol
No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Sınav Takvimi (Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi için)
İlk Başvuru Tarihi
: 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi
: 23.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi
: 29.08.2019
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi
: 02.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.09.2019
Sınav Takvimi (Yabancı Diller Yüksekokulu için)
İlk Başvuru Tarihi
: 09.08.2019
Son Başvuru Tarihi
: 23.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi
: 03.09.2019
Giriş Sınavı (Sözlü*) Tarihi
: 05.09.2019
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 10.09.2019
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(*) Yabancı Diller Yüksekokulu’nda zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama
yapılacak öğretim görevlisi kadroları için başvuran adayların Sözlü Sınavı İngilizce yapılacaktır.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim sayfasında
http://www.yasar.edu.tr duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru belgelerinde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri;
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare gerekli
gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Yüksekokul

Bölüm

Kadro

Kadro

Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans

İç Mimarlık ve
Mimarlık

Çevre

Öğretim

Fakültesi

Tasarımı

Görevlisi

mezunu ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
1

Anabilim

Dalında

Tezli

Yüksek

Lisans

mezunu olmak. Tercihen Mimarlık Anabilim

Bölümü

Dalında Doktora mezunu olmak.
Radyo, Televizyon ve Sinema / Sinema / Film

Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Film Tasarımı

Öğretim

Bölümü

Görevlisi

Tasarımı
1

Bölümlerinden

birinden

Lisans

mezunu olmak. Film ve Drama alanında Tezli
Yüksek Lisans mezunu olmak. Tercihen Film
Çalışmaları alanında Doktora mezunu olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi,
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim
(İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü

Yabancı
Diller
Yüksekokulu

ve

Edebiyatı,

İngiliz

Dilbilimi

Bölümlerinin birisinden Lisans ve
İngilizce
Hazırlık Sınıfı

Öğretim
Görevlisi

Tezli

Yüksek Lisans mezunu olmak. İngiliz Dili
5

Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği dışındaki
Bölümlerden

mezun

Formasyon”

almış

olanların
olması

“Pedagojik

gerekmektedir.

Belgelendirmek kaydıyla Lisans veya Yüksek
Lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl mesleki
(ders verme deneyimi) deneyime sahip olmak.
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