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ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/438

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/4/2017

30029

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/5/2019

30775
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İçişleri Bakanlığından:
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA
KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “analiz için” ibaresi “analiz ve profilleme
için” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
“Uyuşturucu maddelerin profillenmesi
Ek Madde 1 – Uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında, olaylar arasında bağlantı
kurmak için yakalanan uyuşturucu maddelerin profillerini içerecek uyuşturucu profilleme veri
bankası Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı
Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kurulur.
Profilleme çalışması yapılması için laboratuvarlara gönderilecek numunelerle ilgili usul
ve esaslar soruşturmacı birimlerin ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve yakalanan uyuşturucu
maddelerin çeşitliliklerine göre soruşturmacı birimlerin bağlı olduğu Merkez Teşkilatının görüşü alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.
Uyuşturucu profilleme veri bankasında elde edilen bilgiler soruşturmacı birimler ve soruşturmacı birimlerin bağlı olduğu Merkez Teşkilatı ile paylaşılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları birlikte
yürütür.

—— • ——

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri
ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu
kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ff) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,”
“ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre
faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin
tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“b) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm
taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve
taşımacıya vermek,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/7/2020” ibaresi “1/7/2021” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay
tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu
maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları, 1/7/2021
tarihine kadar uygulanmaz.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2019

30754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/1/2020

31012
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TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo 1.a’nın
altına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını
temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi
temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim
olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün
ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yıllık numune alma
sayısı arttırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi ile Ek-3’ünde yer alan “Çevre ve Orman”
ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğde yer alan “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü” ibareleri “Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü”, “İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü” ibareleri “Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ
METODLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü maddesine ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Tablo 1.a’nın
altına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Akarsudan su temin edilerek karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını
temsil edecek şekilde; 50 m3/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi
temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim
olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 m3/gün
ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 m3/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yıllık numune alma
sayısı arttırılabilir. İç izleme veya denetime esas alınan örneklerden herhangi birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde tabloya göre numune alınmalıdır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğde yer alan “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü” ibareleri “Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü”, “İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne” ibareleri “Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne”, “İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü” ibareleri “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü”, “İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine” ibareleri “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine”, “Çevre ve Orman Bakanlığı” ibareleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 520)
1. Amaç ve Konu
Türk vergi hukukunda “belge”, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve vergi iadelerinin yerindeliğinin tespiti açısından en önemli araç olup, belgenin gerçekliği ve güvenilirliği
vergisel işlemler açısından elzemdir. Bu nedenle, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti
olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdikleri
vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi doğrultusunda vergi
dairesince terkin edilmektedir. Bununla birlikte rapora bağlı terkin süreci bazı hallerde uzun
zaman alabilmekte, bu esnada mükellefiyet kaydı devam eden bu kapsamdaki mükellefler sahte
belge üretmeye, söz konusu belgelerin muhatabı olan mükellefler ise bu belgeleri kullanmaya
devam etmektedir. Ayrıca raporlandırma süreçlerinin tekemmülünden sonra sahte belge kullananların tespit edilerek incelenmesi, süreci uzatmakta ve İdare ile mükellefler açısından uyum
maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.
İdari süreçleri kısaltmak ve etkinleştirmek suretiyle, sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltarak
“belge”ye olan güveni güçlendirmek amacıyla 213 sayılı Kanuna, 5/12/2019 tarihli ve 7194
sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesiyle, “Mükellefiyet kaydının analiz
ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlığıyla 160/A maddesi ilave edilmiştir.
Maddeye göre mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan
sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak
mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili
birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine
göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet tesisi/devamı için alınan teminat belirli şartlar dâhilinde iade edilebilecektir.
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde maddenin temel amacı, sahte belge düzenleme
riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulamasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
2. Dayanak
Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin yedinci fıkrası ile mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
3. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Tebliğde geçen;
a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunu,
b) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu,
c) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
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ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
d) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
e) Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilenler: Mükellefiyet süresi,
aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin
yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen ve vergi incelemesine sevk edilen mükellefleri,
f) Teminat: 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinde yer alan ve her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen asgari tutardan (2020 yılı için 140.000 TL) az olmamak üzere, sahte
belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (vergiler
dâhil) toplam tutarın %10’u olarak hesaplanan ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan; parayı, bankalar tarafından verilen
süresiz teminat mektuplarını, Bakanlıkça ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeleri,
g) Vergi borcu: Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Kanun
kapsamına giren vergi, resim, harçlar, vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme
zamlarını,
ifade eder.
4. 213 Sayılı Kanunun 160/A Maddesi Kapsamında Mükellefiyet Kaydının Re’sen
Terkini
4.1. Mükellefiyet Kaydı Re’sen Terkin Edilecekler
4.1.1. Analiz ve Değerlendirme Çalışmalarının Kapsamı
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet süresi, aktif ve
öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Bakanlıkça yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge
düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk edileceği
ve bunlar nezdinde yoklama yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin belirlenmesine yönelik olarak
yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında, esas olarak, mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler
ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik
belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınır.
Bu kapsamda, mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine,
teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi
ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı, alış ve
satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara
ilişkin bilgiler gibi hususlara bağlı olarak analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır.
4.1.2. Çalışma Sonucunun İlgili Birime Aktarılması ve Müteakiben Tesis Edilecek
İşlemler
Bakanlık ilgili birimlerinin re’sen ya da ihbar, şikâyet, diğer kurum ve kuruluşlar veya
Başkanlık birimleri tarafından yapılan bildirimler üzerine yapacağı analiz ve değerlendirme
çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflere
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ilişkin bilgiler, mezkûr madde kapsamında mükellefiyet terkin işlemlerine başlanılması
amacıyla Başkanlık aracılığıyla ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa/vergi dairesi müdürlüğüne aktarılır ve söz konusu mükellefler vergi incelemesine sevk edilir.
Analiz ve değerlendirme sonucunun ilgili vergi dairesi başkanlığının/defterdarlığın/vergi dairesi müdürlüğünün ıttılaına girmesini müteakiben mükellefin bilinen iş yeri adresinde
yoklama yapılır.
Yapılan yoklama sonucunda, geçici ayrılmalar hariç, nezdinde yoklama yapılanın veya
yetkilisinin, bilinen iş yeri adresinde bulunamaması (iş yeri adresinde olunmaması, adreste
başkasının olması ya da adresteki iş yerinin boş olması gibi) hâlinde ikinci yoklama; gerçek
kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden
herhangi birinin, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.
Yoklamada;
- Bilinen iş yeri adresinde faal olunup olunmadığı,
- Cari dönem ve tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla faaliyetin bulunup bulunmadığı,
- Üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi,
- Depo, tesis, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş vb. varlığı,
- Emtia mevcudu,
- Çalışan sayısı,
gibi mükellefin hakikatte faaliyette bulunduğunu veya bulunmadığını ispatlamaya matuf hususlar tespit edilir ve düzenlenen tutanakta bunlara yer verilir.
Bu tutanakta, nezdinde yoklama yapılanın veya yetkilisinin açıklamaları hariç olmak
üzere, görüş ve kanaate yer verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde, mükellefin iş yeri çevresindeki
esnaf, site yöneticisi, komşu, muhtar vb. kişilerin mükellefin faaliyetine yönelik ifadeleri, ilgiliye imzalatılarak ayrı bir tutanakla kayıt altına alınabilir.
Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme sonuçları ile yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, vergi dairesi nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir.
Söz konusu komisyon, vergi dairelerinde, vergi dairesi müdürünün başkanlığında, vergi
dairesi müdürü tarafından görevlendirilen, başkan dâhil toplam 3 kişiden oluşur.
Komisyon tarafından, söz konusu analiz ve değerlendirme sonuçları ile yapılan yoklama
neticesinde tespit edilen hususlarla birlikte;
- Tarh zamanaşımı süresi içindeki dönemlere ilişkin beyannameler ve Ba-Bs bildirimleri,
- Daha önce yapılmış yoklamalara ilişkin tutanaklar,
- Tahakkuk, tahsilat ve vergi borcu bilgileri,
- Alış ve satış ilişkisi içinde olunan mükelleflere ilişkin bilgiler,
- Alış ve satış yapılan mükelleflere ilişkin sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine
ilişkin tespitler,
ile vergi dairesinde bulunan diğer bilgi ve kayıtlar (vergi incelemesi bilgileri, kira sözleşmesi, elektronik ortamda bulunan bilgiler vb.) dikkate alınarak mükellefin, cari dönem ve
tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde işletme kapasitesi ile beyanlarının (satış hasılatının, stoklarının, maliyetlerinin vb.) uyumlu olup
olmadığı değerlendirilir.
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Komisyon, gerek görmesi durumunda, mükelleften ilave bilgi, belge ve açıklama isteyebilir.
4.2. Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar Onayı ve Mükellefiyet Kaydının Re’sen
Terkini
4.2.1. Komisyonca Mükellefiyetin Terkin Edilmesine Kanaat Getirilmesi
Tebliğin (4.1) bölümü çerçevesinde vergi dairesi nezdinde oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek
olduğuna ve mükellefiyetin mezkûr madde kapsamında terkin edilmesi gerektiğine kanaat getirilmesi hâlinde komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı
veya defterdar onayına sunulur.
Vergi dairesi başkanının/defterdarın onayını müteakiben, onay tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilir ve bu durum mükellefe tebliğ edilir.
Vergi dairesi başkanının/defterdarın onay vermemesi durumunda, bu aşamada herhangi
bir işlem tesis edilmez ve bu durum, gerekçeleri ile birlikte, analiz ve değerlendirme sonucunu
aktaran ilgili birime Başkanlık aracılığıyla bildirilir.
4.2.2. Komisyonca Mükellefiyetin Terkin Edilmemesine Kanaat Getirilmesi
Tebliğin (4.1) bölümü çerçevesinde vergi dairesi nezdinde oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek
olmadığı, dolayısıyla mükellefiyetin bu aşamada mezkûr madde kapsamında terkin edilmesinin
gerekmediğine kanaat getirilmesi hâlinde, bu durum gerekçeleri ile birlikte tutanağa bağlanır
ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur.
Vergi dairesi başkanının/defterdarın onayı üzerine, mükellefiyet kaydının re’sen terkini
hususunda bu aşamada herhangi bir işlem tesis edilmez ve bu durum, gerekçeleri ile birlikte,
analiz ve değerlendirme sonucunu aktaran ilgili birime Başkanlık aracılığıyla bildirilir.
Vergi dairesi başkanının/defterdarın onay vermemesi hâlinde, gerekçeleri ile birlikte
durum komisyona bildirilir. Söz konusu gerekçeler de dikkate alınarak komisyon tarafından
yeniden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur.
5. Teminat Uygulaması
5.1. Terkin Edilen Mükellefiyet Kaydının Yeniden Tesisinin Talep Edilmesi
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin ikinci fıkrasında, mükellefiyet kaydının re’sen
terkin edildiğine ilişkin bilgilendirme yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde, aynı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan asgari teminat tutarından
az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (vergiler dâhil) toplam tutarın %10’u tutarında aynı maddede belirtilen türde
teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla mükellefiyetin, terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edileceği hükme bağlanmıştır.
Mezkûr madde kapsamında mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin talebi üzerine
mükellefiyet kaydı, aşağıda yer alan şartların haiz olunması kaydıyla, terkin tarihi itibarıyla
yeniden tesis edilir.
Mükellefiyet kaydının yeniden tesisi için, en geç mükellefiyet kaydının re’sen terkin
edildiğine ilişkin bilgilendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde;
- Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması,
- 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin
edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında
teminat verilmesi,
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- Tüm vergi borçlarının ödenmesi,
şartları aranır.
Örnek 1: Ticari faaliyeti nedeniyle Başkent Vergi Dairesinin mükellefi olan Bay (A)’nın
mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında 30/12/2020 tarihinde terkin
edilmiş ve bu durum kendisine 8/1/2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlediği belgelerde yer alan toplam tutar
500.000 TL’dir.
Bay (A)’nın mükellefiyetinin yeniden tesisi için, 8/2/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar
varsa tüm vergi borçlarını ödemesi ve sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlediği belgelerde yer alan toplam tutarın %10’unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL)
2020 yılı için geçerli asgari teminat tutarından az olması nedeniyle 140.000 TL tutarında teminat vermesi gerekmektedir.
Mükellefiyet kaydının yeniden tesisi, mezkûr maddenin birinci fıkrası kapsamında mükellef nezdinde vergi incelemesi yapılmasına engel teşkil etmez.
Mükellefiyet kaydının re’sen terkin tarihi ile yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilmeyen beyanname ve bildirimler, mükellef tarafından, yeniden tesise ilişkin yazının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde verilir ve tahakkuk eden vergiler aynı sürede
ödenir.
Örnek 2: Örnek 1’de belirtilen, aylık KDV vergilendirme dönemine tabi ve bilanço
esasına göre defter tutan Bay (A), verilen süre içerisinde (5/2/2021 tarihinde) istenilen şartları
yerine getirmiş ve mükellefiyeti terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edilmiştir.
Mükellefiyetinin yeniden tesis edildiği, 10/2/2021 tarihinde bir yazı ile Bay (A)’ya tebliğ edilmiştir.
Bay (A) söz konusu yazının tebliğ tarihinden (10/2/2021) itibaren bir ay içerisinde
(10/3/2021 tarihine kadar), 2020/12 ve 2021/1 dönemlerine ilişkin KDV ve muhtasar ve prim
hizmet beyannameleri, 2020/11,12 ve 2021/1 dönemlerine ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri ile
2020 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönemine ait gelir geçici vergisi beyannamesini vermek
ve tahakkuk eden vergileri aynı süre içerisinde ödemek zorundadır.
5.2. Mükellefiyet Kaydı Terkin Edilenler ile Bunlarla İlişkili Olanların İşe Başlama
Bildiriminde Bulunması
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin üçüncü fıkrasında, bu madde kapsamında mükellefiyeti terkin edilenler ile aynı Kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
belirtildiği şekilde bunlarla ilişkili olan kişilerin işe başlama bildiriminde bulunmaları hâlinde,
bu kişiler hakkında mükellefiyet tesis edilebilmesi için, işe başlama bildiriminde bulunanların
ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş
ve ikinci fıkrada belirtilen şekilde teminat verilmiş olmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet
kaydı re’sen terkin edilen mükellefin;
- Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisi,
- Şahıs işletmesi (193 sayılı Kanun uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek
veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai kazançları gerçek usulde vergilendirilen
çiftçiler tarafından işletilen işletmeler) olması durumunda sahibi,
- Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri,
- Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu
üyeleri, söz konusu şirketin asgari %10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler
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ya da zikredilen tüm bu kişilerin asgari %10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde
bulundukları teşebbüsler,
- Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare edenler,
- Yukarıda sayılanların; ortağı oldukları adi ortaklıklar, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip oldukları ticaret şirketleri veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküller,
tarafından verilen işe başlama bildiriminin alınması üzerine aynı Kanunun 160/A maddesinin üçüncü fıkralarında belirtilen şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmez.
5.2.1. Mükellefiyet Kaydı Terkin Edilenlerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilenlerin,
Tebliğin (5.1) bölümünün üçüncü paragrafında belirtilen (terkin edilen mükellefiyetin yeniden
tesisinde başvuru süresi için öngörülen) sürenin bitim tarihinden, nezdinde yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen raporun ilgili vergi dairesine intikal ettiği tarihe kadar olan süre dâhilinde, yeni bir mükellefiyet tesisine ilişkin olarak işe başlama bildiriminde bulunmaları hâlinde;
- Tüm vergi borçlarını ödemeleri,
- 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, işe başlama bildiriminin verildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın
%10’u tutarında teminat vermiş olmaları,
kaydıyla, bu kişilerin mükellefiyeti tesis edilir.
Örnek 3: Ticari faaliyeti nedeniyle Akşehir Vergi Dairesinin mükellefi olan Bay (B)’nin
mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında terkin edilmiş ve bu durum
kendisine 26/11/2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Bay (B), 28/12/2020 tarihinde serbest meslek faaliyeti kapsamında yeni bir mükellefiyet
tesisi için Karaman Vergi Dairesine işe başlama bildiriminde bulunmuştur. İşe başlama bildiriminin verildiği tarih itibarıyla henüz, terkin edilen mükellefiyete ilişkin olarak yapılan inceleme sonuçlanmamış, dolayısıyla vergi inceleme raporu vergi dairesine intikal etmemiştir.
Bu durumda, Bay (B)’nin mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutarda teminat verilmiş
olması gerekmektedir.
5.2.2. Mükellefiyet Kaydı Terkin Edilenlerle İlişkili Olanların İşe Başlama
Bildiriminde Bulunması
5.2.2.1. Mükellefiyet Tesisi İçin Aranacak Şartlar
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle,
terkin tarihi itibarıyla veya sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde, aynı
Kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mahiyette ilişkili olanların,
mezkûr Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyeti terkin edilenlerin mükellefiyet kaydının re’sen terkin edildiği tarihten, bu mükellefler nezdinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporun ilgili vergi dairesine intikal ettiği tarihe kadar olan süre dâhilinde, işe başlama
bildiriminde bulunmaları hâlinde;
- Kendilerinin ve mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında
terkin edilenlerin tüm vergi borçlarını ödemeleri,
- 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, işe başlama bildiriminin verildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, aynı Kanunun
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160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilenler tarafından sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u
tutarında teminat vermiş olmaları,
kaydıyla, bu kişilerin mükellefiyeti tesis edilir.
Örnek 4: 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyeti 20/11/2020
tarihinde terkin edilen, İslahiye Vergi Dairesinin mükellefi (C) A.Ş.’nin, sahte belge düzenleme
riskinin yüksek olduğu dönemlerde kanuni temsilcisi olan Bayan (D), kendi adına Şahinbey
Vergi Dairesi nezdinde mükellefiyet kaydı tesisi için 10/12/2020 tarihinde işe başlama bildiriminde bulunmuştur.
Mükellefiyet kaydının tesis edilebilmesi için Bayan (D)’nin kendisinin ve (C) A.Ş.’nin
varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tutarda teminat verilmiş olması gerekmektedir. Mükellefiyetin terkin tarihi itibarıyla söz konusu
ilişkinin sonlandırılmış olması, bu yönde işlem tesisine engel teşkil etmez.
(C) A.Ş.’nin terkin tarihi itibarıyla ortağı olan Bay (E) de 15/12/2020 tarihinde Konak
Vergi Dairesi nezdinde mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmuştur.
Bay (E)’nin, şirket sermayesinin asgari %10’una sahip olup olmadığına bakılarak sermaye payının %10 ve üzeri nispette olması hâlinde, Bay (E)’nin kendisinin ve (C) A.Ş.’nin varsa tüm
vergi borçlarının ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tutarda teminat
verilmiş olması kaydıyla mükellefiyeti tesis edilebilir.
Örnek 5: 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyeti 27/11/2020
tarihinde terkin edilen Harput Vergi Dairesi mükelleflerinden Bay (K), 22/12/2020 tarihinde
Hazar Vergi Dairesine mükellefiyet tesisine ilişkin işe başlama belgeleri intikal ettirilen (L)
Ltd. Şti.’nin %25 hisseli ortağıdır.
(L) Ltd. Şti.’nin mükellefiyeti, kendisinin ve Bay (K)’nın varsa tüm vergi borçlarının
ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tutarda teminat verilmiş olması
kaydıyla tesis edilebilir.
Örnek 6: Ergani Vergi Dairesi mükelleflerinden (T) A.Ş.’nin mükellefiyeti 30/11/2020
tarihinde 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında re’sen terkin edilmiştir. Bay (Z),
sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde (T) A.Ş.’nin %40 hisseli ortağıdır.
Bay (Z)’nin %25 hisseli ortağı olduğu (V) A.Ş.’nin, Süleyman Nazif Vergi Dairesine
mükellefiyet kaydı tesisi için 23/12/2020 tarihinde işe başlama belgeleri intikal ettirilmiştir.
(V) A.Ş.’nin mükellefiyet kaydının tesis edilebilmesi için, (V) A.Ş.’nin kendisinin ve
(T) A.Ş.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve bahse konu maddenin ikinci fıkrasında
öngörülen tutarda teminat verilmiş olması gerekmektedir.
5.2.2.2. Mükellefiyet Kaydı Tebliğin (5.1) Bölümü Kapsamında Yeniden Tesis
Edilenlerle İlişkili Olanlar
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilenin mükellefiyetinin, Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında teminat alınarak yeniden tesisi hâlinde de;
söz konusu mükellefle terkin tarihi itibarıyla veya sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde, aynı Kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mahiyette ilişkili olanların, Tebliğin (5.2.2.1) bölümünde belirtilen süre içinde işe başlama bildiriminde bulunmaları durumunda, Tebliğin aynı bölümünde yer alan düzenlemelere uygun olarak işlem tesis edilir.
Örnek 7: Aksu Vergi Dairesinin mükellefi olan (Ç) A.Ş.’nin mükellefiyeti 24/11/2020
tarihinde 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında re’sen terkin edilmiştir. (Ç) A.Ş.’nin
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mükellefiyeti, 18/12/2020 tarihinde, terkin tarihi itibarıyla Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında
yeniden tesis edilmiştir.
(Ç) A.Ş.’nin, re’sen terkin tarihi itibarıyla kanuni temsilcisi olan Bay (M), 23/12/2020
tarihinde Aslanbey Vergi Dairesi nezdinde mükellefiyet kaydı için işe başlama bildiriminde
bulunmuştur. Ayrıca, (Ç) A.Ş.’nin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde
%15 oranında ortaklık payına sahip olan Bay (N)’nin, %25 oranında ortaklık payına sahip olduğu (D) A.Ş.’nin mükellefiyet kaydı tesisi için Aksu Vergi Dairesine 5/1/2021 tarihinde işe
başlama belgeleri intikal ettirilmiştir.
Her iki mükellefiyetin tesisi için de Tebliğin (5.2.2.1) bölümünde öngörülen şartların
yerine getirilmiş olması aranacağından, bu şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetler tesis
edilmez. Kendilerinin ve (Ç) A.Ş.’nin vergi borcunun bulunmaması hâlinde, mükellefiyet tesisi
için sadece teminat verilmiş olması aranır.
5.2.2.3. Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Dönemlerden Önce
Mükellefle İlişkili Olanlar
Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerden önceki dönemlere ilişkin;
kanuni temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, asgari %10 hisseye sahip ortaklar, bunların asgari
%10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler ile adi ortaklık ortakları ve tüzel
kişiliği olmayan teşekkül idarecileri hakkında 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin üçüncü
fıkrası hükümleri tatbik edilmez.
Örnek 8: 24/9/2013 tarihinde kurulmuş olan Selçuk Vergi Dairesi mükellefi (A)
A.Ş.’nin 2020/5 döneminden itibaren sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve vergi dairesince mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında
re’sen terkin edilmiştir.
Şirketin kurucu ortaklarından olan Bay (B) %30’luk hissesinin tamamını 10/4/2019 tarihinde devrederek şirketten ayrılmıştır.
Bu durumda, Bay (B)’nin, (A) A.Ş.’nin mükellefiyetinin terkin tarihinden sonraki bir
tarihte işe başlama bildiriminde bulunması veya mükellefiyet tesisine ilişkin işe başlama belgeleri intikal ettirilen (D) A.Ş.’nin kanuni temsilcisi olması hâlinde, Bay (B) sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen dönemlerden önce (A) A.Ş.’deki hisselerini devrettiğinden, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartlar aranmadan söz
konusu mükellefiyetler tesis edilir.
5.3. Mükellefiyet Kaydı Terkin Edilenlerle İlişkili Olanların Mevcut Mükellefiyetleri
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyetleri re’sen terkin edilenlerle, mükellefiyetin terkin tarihi itibarıyla veya sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu
dönemlerde, aynı Kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mahiyette
ilişkili olan kişilerin ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti
varsa, bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden bahse konu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların
yerine getirilmesi istenmez.
Mezkûr kişilerin söz konusu mükellefiyetleri herhangi bir nedenle terkin edildikten
sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için, Tebliğin (5.2.2.1) bölümünde öngörülen süre
dâhilinde işe başlama bildiriminde bulunmaları hâlinde, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin
üçüncü fıkrası hükümleri gereğince Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında işlem tesis edilir.
5.4. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyeti terkin edilenlerin ve bunlarla aynı Kanunun 153/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mahiyette ilişkili
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olan gerçek kişilerin, 193 sayılı Kanuna göre ticari, zirai ve mesleki kazançlar dışında gelir
elde etmeleri dolayısıyla, bu gelirlerinin vergilendirilmesi için işe başlama bildiriminde bulunma zorunluluğu olmadığından, bu kişiler adına tesis edilecek gelir vergisi mükellefiyetleri için
mezkûr maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.
5.5. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit
Edilenler
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında olup teminat verilmesi veya işe başlama
bildiriminde bulunulması gerekirken, faaliyetini vergi dairesinin bilgisi dışında sürdürenlerin
bu durumlarının tespiti hâlinde, bu kişiler hakkında teminat istenmeden mükellefiyete ilişkin
gerekli işlemler tesis ettirilir.
Bu durumda mükellefiyet tesis tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesi tarafından; otuz gün içerisinde teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi, yazılı olarak talep edilir.
Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde bu şartlar yerine getirilmezse istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi kabul edilmek suretiyle söz
konusu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, 6183 sayılı
Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
Otuz günlük süre sonunda bu şartların yerine getirilmemesi hâlinde, mükelleflerin açılmış olan mükellefiyet kayıtları vergi dairesi tarafından ayrıca terkin edilir.
Mükelleflerin faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda, mükellefiyetin tesis
edilebilmesi için mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm
vergi borçları ile teminat alacağı tutarının ödenmiş olması şarttır.
6. Vergi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Rapora Göre Tesis Edilecek İşlemler
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin;
- Dördüncü fıkrasında, “Mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde, mükellefin
başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek
amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit olunursa, alınan teminat inceleme neticesinde doğan
borçlar dâhil vergi borçlarına mahsup edilerek artan tutar iade olunur. Yapılan incelemede mükellefin başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunduğu hâlde sahte belge düzenlediği
tespit olunursa, mükellef hakkında 153/A maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde
işlem tesis edilir. Şu kadar ki, daha önceden alınmış olan teminat sahte belge düzenleme fiili
nedeniyle yapılan tarhiyatların ve kesilen cezaların kesinleşmesine kadar mükellefe iade olunmaz. Yapılan inceleme neticesinde mükellefin sahte belge düzenlemediği tespit olunursa, alınan
teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla iade olunur.”,
- Beşinci fıkrasında, “Bu madde kapsamında alınan teminatların iadesinde, 153/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan teminatların iadesine ilişkin; bu teminatların vergi borçlarına mahsubu ve eksilen teminatların tamamlatılmasında ise aynı maddenin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümler uygulanır.”,
- Yedinci fıkrasında “Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamındaki işlemlere ilişkin
süreleri, elektronik ortamda belge düzenleme zorunluluğunun başlayacağı tarihi, bu madde
kapsamındaki mükelleflerin tahsilat ve ödemelerinin tevsiki ile bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”,
hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu hükümler çerçevesinde, bahse konu madde kapsamında vergi incelemesi
sonucunda düzenlenen rapora istinaden aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilir.
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6.1. Vergi İnceleme Raporunun Münhasıran Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla
Mükellefiyet Tesis Ettirildiğine Dair Olması
6.1.1. Teminat Verilmediğinden Mükellefiyetin Tesis Edilmemiş Olması
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit
olunursa re’sen terk tarihi olarak raporda farklı bir tarih belirtilmiş olması hâlinde kayıtlar buna
göre düzeltilir.
Mükellef ve mükellefle 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen mahiyette ilişkili olanlar hakkında söz konusu fıkralar çerçevesinde işlem
tesis edilir.
6.1.2. Teminat Verilerek Mükellefiyetin Tesis Edilmiş Olması
6.1.2.1. Mükellefiyetin Tebliğin (5.1) Bölümü Kapsamında Yeniden Tesis Edilmesi
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit
olunursa mükellefiyet kaydı raporda öngörülen tarih itibarıyla re’sen terkin edilir.
Alınan teminat, inceleme neticesinde doğan borçlar dâhil, iade tarihi itibarıyla bulunan
vergi borçlarına mahsup edilerek varsa artan teminat tutarı iade olunur.
Mükellef ve mükellefle 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen mahiyette ilişkili olanlar hakkında söz konusu fıkralar çerçevesinde işlem
tesis edilir.
6.1.2.2. Mükellefiyetin Tebliğin (5.2) Bölümü Kapsamında Tesis Edilmesi
6.1.2.2.1. Mükellefiyetin Tebliğin (5.2.1) Bölümü Kapsamında Tesis Edilmesi
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında terkin edilen mükellefiyete ilişkin yapılan vergi incelemesi neticesinde, incelemeye konu mükellefiyete ilişkin olarak başka bir
ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla
mükellefiyet tesis ettirildiği tespit olunursa Tebliğin (5.2.1) bölümü kapsamında teminat verildiği için tesis edilen mükellefiyet kaydına ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmez.
Ancak, mükellefiyet kaydının tesisi için verilmiş olan teminatın iadesi, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)’nin, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrası
kapsamında alınan teminatların iadesine ilişkin (4.4) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Teminatın iadesinde dikkate alınacak 3 yıllık sürenin başlangıcı olarak, Tebliğin (5.2.1)
bölümü kapsamında teminatın alındığı tarihi takip eden takvim yılının başı esas alınır.
6.1.2.2.2. Mükellefiyetin Tebliğin (5.2.2) Bölümü Kapsamında Tesis Edilmesi
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında mükellefiyet kaydı terkin edilen mükellef hakkında yapılan vergi incelemesi neticesinde, başka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti
olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirildiği tespit
olunursa Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında teminat verildiği için tesis edilen mükellefiyet
kaydına ilişkin olarak herhangi bir işlem tesis edilmez.
Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında teminat verildiği için mükellefiyet kaydı tesis edilenler hakkında, söz konusu tespiti içeren rapora istinaden, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)’nin (4.3)
bölümü çerçevesinde) işlem tesis edilir. Bu kapsamda, mezkûr fıkra uygulamasında öngörülen
yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde;
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- Teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince re’sen terkin edilmiş olan
mükellefin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi veya
- Mevcut mükellefiyetteki statünün (213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasına dayanak ilişkinin) sona erdirilmesi,
seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi hâlinde, Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında
alınan teminat, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur. Vergi borcu
bulunması hâlinde, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek artan teminat
tutarı iade olunur.
213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında teminat istenmesinde;
daha önce alınan teminat tutarı iade edilmeksizin, sadece aşan kısım için teminat alınabilir. Bu
kapsamda, “teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince re’sen terkin edilmiş olan
mükellefin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi” seçeneğinde ve seçeneklerden hiçbirinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılacak teminat takibinde, daha önce alınan teminat tutarı, verilmesi veya takibe konu edilmesi gereken teminat tutarına sayılabilir. Bu durumda, daha önce
alınan teminat tutarını aşan kısmın verilmesi aranır veya takibi yapılır. Bunu teminen, mezkûr
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında istenecek teminat tutarına ilişkin onay yazısında ve mükellefe yazılan talep yazısında, söz konusu duruma ilişkin açıklamaya da yer verilir. Tebliğin
(5.2.2) bölümü kapsamında alınan teminat tutarının, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında istenmesi gereken teminat tutarından fazla olması hâlinde fazla olan
kısım, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur. Vergi borcu bulunması hâlinde, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek artan teminat tutarı
iade olunur.
Örnek 9: Mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında
23/11/2020 tarihi itibarıyla terkin edilen (M) A.Ş.’nin %20 ortağı olan Bay (N), 11/12/2020
tarihinde işe başlama belgeleri vergi dairesine intikal ettirilen (O) Ltd.Şti.’nin müdürü olması
nedeniyle, (O) Ltd. Şti.’nin mükellefiyeti kendisinin ve (M) A.Ş.’nin tüm vergi borçlarının
ödenmesi ve teminat verilmesi üzerine açılmıştır.
(M) A.Ş. hakkında yapılan inceleme 21/9/2021 tarihinde neticelenmiş ve münhasıran
sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirildiği tespit edilmiştir.
(M) A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunun ilgili vergi dairesinin ıttılaına girdiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde (O) Ltd. Şti.’ye yazılacak bir yazı ile yazının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında
öngörülen şartların yerine getirilmesi yazılı olarak istenir. Otuz günlük süre içerisinde bu şartların yerine getirilmesi durumunda, alınmış olan teminat, başkaca vergi borcu bulunmaması
kaydıyla mükellefe iade olunur. Vergi borcu bulunması hâlinde teminat, iade tarihi itibarıyla
bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek artan tutar iade olunur.
213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında teminat isteme yazısında, otuz günlük süre içerisinde şartların yerine getirilmemesi ve Bay (N)’nin müdürlük
statüsünün devam ettirilmesi hâlinde, mezkûr Kanunun 160/A maddesi kapsamında daha önce
alınan teminatın (213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında istenen teminat tutarından
fazla olması hâlinde fazla olan kısım hariç) iade edilmeyeceği, istenen tutarda teminat verilmemesi durumunda, daha önce alınan teminat tutarının, verilmesi gereken teminat tutarına sayılacağı ve daha önce alınan teminat tutarının 213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında
istenmesi gereken teminat tutarından eksik olması hâlinde eksik olan kısım için takip yapılacağı
belirtilir.
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6.2. Vergi İnceleme Raporunun Mevcut/Gerçek Faaliyet Yanında Sahte Belge Düzenlendiğine Dair Olması
6.2.1. Teminat Verilmediğinden Mükellefiyetin Tesis Edilmemiş Olması
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
bulunduğu halde sahte belge düzenlediğinin tespit olunması hâlinde, mükellefe bir yazı yazılarak terkin edilen mükellefiyete ilişkin olarak verilmeyen beyanname ve bildirimlerin yazının
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde verilerek tahakkuk eden vergilerin aynı süre içerisinde
ödenmesi gerektiği bildirilir. Ayrıca, mükellefiyetin yeniden tesisinin talep edilmesi durumunda
mükellefiyet tesis tarihinin bildirilmesi gerektiği, mükellefiyetin tesisinin talep edilmemesi durumunda mükellefiyet kaydının açılmayacağı da söz konusu yazıda belirtilir.
Mükellefiyetin açılması hâlinde mükellef hakkında, söz konusu vergi incelemesi neticesinde düzenlenen raporlara istinaden yapılan tarhiyatların ve kesilen cezaların kesinleşmesini
müteakiben, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası ve Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 478)’nin (5.1) ve (5.2) bölümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
6.2.2. Teminat Verilerek Mükellefiyetin Tesis Edilmiş Olması
6.2.2.1. Mükellefiyetin Tebliğin (5.1) Bölümü Kapsamında Yeniden Tesis Edilmesi
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
bulunduğu halde sahte belge düzenlediğinin tespit olunması durumunda, verilen teminatın iadesi için, yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlara istinaden yapılan tarhiyatların ve kesilen cezaların kesinleşmesi beklenir. Kesinleşmeyi müteakiben, mükellef nezdinde 213 sayılı
Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
478)’nin (5.1) ve (5.2) bölümleri kapsamında işlem tesis edilir.
Bu kapsamda teminat istenmesinde; daha önce verilen teminat tutarı (213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenen teminat tutarından fazla olması
hâlinde fazla olan kısım hariç) iade edilmeksizin, varsa sadece aşan kısım için teminat aranabileceği gibi 213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında teminatın verilmesini müteakiben
daha önce aynı Kanunun 160/A maddesi kapsamında verilen teminatın iadesi şeklinde de işlem
tesis edilebilir. Bu durumda vergi borcu bulunması hâlinde, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi
borçlarına mahsup edilerek artan teminat tutarı iade olunur.
Bunu teminen, 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenecek teminat tutarına ilişkin onay yazısında ve mükellefe yazılan talep yazısında, söz konusu
durumlara ilişkin açıklamalara yer verilir ve istenen tutarda teminat verilmemesi hâlinde, daha
önce alınan teminat tutarının, verilmesi gereken teminat tutarına sayılacağı ve daha önce alınan
teminat tutarının 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenmesi
gereken teminat tutarından eksik olması hâlinde eksik olan kısım için takip yapılacağı belirtilir.
Örnek 10: Mükellefiyet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında
15/1/2021 tarihi itibarıyla Ostim Vergi Dairesi tarafından terkin edilen Bay (L), tüm vergi borçlarını ödeyip 250.000 TL teminat yatırarak yeniden mükellefiyet tesis ettirmiştir.
Hakkında yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyeti bulunduğu halde 3.000.000 TL
tutarında sahte belge düzenleme fiilini işlediği tespit edilmiş ve vergi inceleme raporunda önerilen tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri 9/8/2021 tarihinde mükellefe
tebliğ edilmiştir. Bay (L), yapılan tarhiyat ve kesilen cezaları dava konusu yapmış ve tarhiyat
ile cezalar 2022 yılı içerisinde kesinleşmiştir. Söz konusu tarhiyat ve cezaların kesinleştiği bilgisi aynı yıl içinde Ostim Vergi Dairesinin ıttılaına girmiştir.
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Bay (L)’den alınmış olan teminat, vergi incelemesi sonucunda düzenlenen rapora istinaden yapılan tarhiyatların ve kesilen cezaların kesinleşmesine kadar iade edilmez. Kesinleşmeyi müteakiben mükellef nezdinde 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamında işlem tesis edilir.
Bu durumda Ostim Vergi Dairesi tarafından, kesinleşmeyi müteakiben 213 sayılı Kanunun 153/A maddesi kapsamında Bay (L)’ye gönderilecek teminat isteme yazısında, istenen
(300.000 TL) tutarda teminat verilmemesi hâlinde, daha önce alınan teminat tutarının, verilmesi
gereken teminat tutarına sayılacağı ve kalan tutar (50.000 TL) için takip yapılacağı belirtilir.
Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında alınan teminat tutarının, 213 sayılı Kanunun 153/A
maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında istenmesi gereken teminat tutarından fazla olması
hâlinde fazla olan kısım, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur.
Vergi borcu bulunması hâlinde, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek
artan teminat tutarı iade olunur.
6.2.2.2. Mükellefiyetin Tebliğin (5.2) Bölümü Kapsamında Tesis Edilmesi
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında terkin edilen mükellefiyete yönelik yapılan vergi incelemesi neticesinde, incelemeye konu mükellefiyete ilişkin olarak başka bir
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti bulunduğu halde sahte belge düzenlendiğinin tespit olunması
hâlinde;
a) Tebliğin (5.2.1) bölümü kapsamında mükellefiyet tesisi için alınmış olan teminatın
iadesinde, Tebliğin (6.2.2.1) bölümü çerçevesinde işlem tesis edilir.
b) Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında mükellefiyet kaydının tesisi için alınmış olan
teminat, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur. Vergi borcu bulunması hâlinde teminat, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek artan teminat tutarı iade olunur.
6.3. Vergi İnceleme Raporunun Sahte Belge Düzenlenmediğine Dair Olması
6.3.1. Teminat Verilmediğinden Mükellefiyetin Tesis Edilmemiş Olması
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, sahte belge düzenlemediğinin tespit edilmesi
hâlinde, mükellefe bir yazı yazılarak terkin edilen mükellefiyete ilişkin olarak verilmeyen beyanname ve bildirimlerin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde verilerek tahakkuk
eden vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerektiği bildirilir. Ayrıca, mükellefiyetin yeniden
tesisinin talep edilmesi durumunda mükellefiyet tesis tarihinin bildirilmesi gerektiği, mükellefiyetin tesisinin talep edilmemesi durumunda mükellefiyet kaydının açılmayacağı da söz konusu yazıda belirtilir.
6.3.2. Teminat Verilerek Mükellefiyetin Tesis Edilmiş Olması
6.3.2.1. Mükellefiyetin Tebliğin (5.1) Bölümü Kapsamında Yeniden Tesis Edilmesi
Yapılan inceleme neticesinde mükellefin, sahte belge düzenlemediğinin tespit olunması
durumunda, Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında mükellefiyet kaydının yeniden tesisi için alınmış olan teminat, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur.
Vergi borcu bulunması hâlinde teminat, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına
mahsup edilerek artan teminat tutarı iade olunur.
6.3.2.2. Mükellefiyetin Tebliğin (5.2) Bölümü Kapsamında Tesis Edilmesi
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında terkin edilen mükellefiyete ilişkin yapılan vergi incelemesi neticesinde, sahte belge düzenlenmediğinin tespit olunması hâlinde,
Tebliğin (5.2.1) veya (5.2.2) bölümü uyarınca mükellefiyet kaydının tesisi için alınmış olan
teminat, başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur.
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Vergi borcu bulunması hâlinde teminat, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına
mahsup edilerek artan teminat tutarı iade olunur.
7. Teminat Verilerek Tesis Edilen Mükellefiyetin İnceleme Raporunun Vergi
Dairesine İntikal Etmesinden Önce Sonlandırılması
7.1. Tebliğin (5.1) Bölümü Kapsamında Yeniden Tesis Edilen Mükellefiyetin
Sonlandırılması
Mükellefiyet kaydı Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında yeniden tesis edilenlerin mükellefiyetlerinin, haklarında düzenlenen rapor vergi dairesine intikal etmeden önce herhangi bir
sebeple sonlandırılması hâlinde, alınan teminat inceleme sonucuna kadar iade edilmez.
İncelemenin sonucuna göre, Tebliğin (6.) bölümünde teminat iadesine ilişkin yapılan
açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.
7.2. Tebliğin (5.2) Bölümü Kapsamında Tesis Edilen Mükellefiyetin Sonlandırılması
Mükellefiyet kaydı Tebliğin (5.2) bölümü kapsamında teminat alınarak tesis edilen mükellefiyetin, yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporun vergi dairesine intikalinden önce herhangi bir sebeple sonlandırılması hâlinde;
a) Tebliğin (5.2.1) bölümü kapsamında mükellefiyet tesisi için alınmış olan teminat,
213 sayılı Kanunun 160/A maddesi kapsamında terkin edilen mükellefiyete yönelik yapılan
inceleme sonucuna kadar iade edilmez. İncelemenin sonucuna göre, Tebliğin (6.) bölümünde
teminat iadesine ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilir.
Ancak, Tebliğin bu bölümü kapsamındakilere, Tebliğin (6.1.2.2.1) bölümünde yer alan
usul ve esaslar dâhilinde teminatın iadesinde, iade sürecinin başlatılması için 3 yıllık sürenin
bitimi beklenmez.
b) Tebliğin (5.2.2) bölümü kapsamında mükellefiyet tesisi için alınmış olan teminat,
başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade olunur. Vergi borcu bulunması hâlinde teminat, iade tarihi itibarıyla bulunan vergi borçlarına mahsup edilerek artan teminat
tutarı iade olunur.
8. Vergi Borcu Tutarının Teminat Tutarının %10’unu Aşması
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin beşinci fıkrasında, eksilen teminatların tamamlatılmasında aynı Kanunun 153/A maddesinin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten
sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması hâlinde, teminat paraya çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine
göre mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilir.
Yukarıda belirtilen mahsup işleminin tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde hazırlanacak bir yazı ile mükelleften eksik kalan teminat tutarının otuz gün içerisinde tamamlanması istenir.
Teminatın tamamlanmaması hâlinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü
vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle bu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk
ettirilir. Teminat alacağı, mükelleflerden 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik
edilerek takip ve tahsil edilir.
9. Elektronik Belge Düzenleme ve Tevsik Zorunlulukları ile Bunların Duyurulması
9.1. Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde, 213 sayılı Kanun gereğince düzenlenmesi zorunlu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
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Bu bağlamda, Tebliğin (5.) bölümü kapsamında mükellefiyet tesis edilen mükelleflerin,
mezkûr Kanun uyarınca mükellefiyetlerinin gereği olarak düzenlemek zorunda oldukları belgelerden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) kapsamında olup;
- Tebliğin (5.1) veya (5.2) bölümü kapsamında mükellefiyetin yeniden tesis/tesis edildiği tarih itibarıyla elektronik belge olarak düzenlenebilenler bakımından, bahse konu tarihlerden itibaren 30 gün içinde söz konusu elektronik belge uygulamalarına dâhil olunması,
- Tebliğin (5.1) veya (5.2) bölümü kapsamında mükellefiyetin yeniden tesis/tesis edildiği tarihlerden sonraki bir tarihte elektronik belge olarak düzenlenebilir hale gelenler bakımından ise, elektronik belge olarak düzenlenebilir hale geldikleri tarihi izleyen 30 gün içerisinde bahse konu elektronik belge uygulamalarına dâhil olunması,
ve söz konusu belgelerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik belge olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.
9.2. Elektronik Belge Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Duyurulması
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin altıncı fıkrasında, bu madde kapsamında elektronik belge düzenleme yükümlülüğü getirilen mükelleflere ilişkin bilgilerin Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre duyurulacağı ve bu kapsamda yapılan duyuruların vergi
mahremiyetinin ihlâli sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm gereğince, mezkûr madde kapsamında elektronik belge düzenleme
yükümlülüğü getirilen mükellefler, Başkanlıkça “ebelge.gib.gov.tr” adresi üzerinden duyurulur.
9.3. Ödemelerin/Tahsilatların Tevsik Zorunluluğu
213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin verdiği yetki uyarınca, mükellefiyetleri Tebliğin (5.1) bölümü kapsamında yeniden tesis
edilenler ile (5.2.1) bölümü kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilenlerin, mükellefiyetlerinin
tesis tarihinden itibaren yapacakları ödeme ve tahsilatlarından, 213 sayılı Kanunun 232 nci
maddesinin ikinci fıkrası uygulamasında ilgili dönemde geçerli fatura düzenleme alt sınırını
aşanların, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin (4.1) bölümünün üçüncü
paragrafı kapsamındaki işlemlerde tutara bakılmaksızın, bahse konu Genel Tebliğde öngörülen
usul ve esaslar dâhilinde, aynı Genel Tebliğde tanımı yapılan aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür.
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268) kapsamındaki işlemlere ait ödeme ve tahsilatların ise söz konusu Genel Tebliğde öngörülen usul ve esaslar dâhilinde banka veya Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
10. Diğer Hususlar
10.1. Yazıların Tebliği
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin uygulaması ile ilgili olarak vergi dairesi tarafından mükelleflere gönderilecek yazılar mezkûr Kanunun tebligata ilişkin hükümlerine göre
tebliğ edilir.
10.2. Dikkate Alınacak Asgari Teminat Tutarı
Asgari teminat tutarının belirlenmesinde, 213 sayılı Kanunun 160/A maddesine göre
mükellefiyet kaydının terkin tarihi itibarıyla yeniden tesisinin talep edilmesi hâlinde, mükellefiyet kaydının terkin tarihinde; teminat istenmesinin işe başlama bildirimine bağlandığı hallerde ise, bildirim tarihinde geçerli olan asgari teminat tutarı dikkate alınır.
11. Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
12. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1200 ADET A4 SİYAH-BEYAZ YAZICI VE 800 ADET A4 TARAYICI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 1200 adet A4 Siyah-Beyaz Yazıcı ve 800 adet
A4 Tarayıcı idari ve teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
İHALE KISIMLARI
EVRAK BEDELİ
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısıma Katılımlar İçin
140,00.-TL
1.KISIM
A4 Siyah-Beyaz Yazıcı
140,00.-TL
2.KISIM
A4 Tarayıcı
140,00.-TL
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte idari ve teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 19/10/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu
inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, idari ve teknik
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı
olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından
belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat
verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir.
7968/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA
ARAMAYA AÇILACAKTIR
Kırıkkale İl Özel İdaresinden:
Kırıkkale İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli,
teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama
Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi ile
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi
gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma
Usulüyle ihale edilecektir.
İhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 13/D Merkez/KIRIKKALE
adresinde, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 21/10/2020
tarihinde, Çarşamba günü, Saat 14:05’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde
Kırıkkale İl Özel İdaresi Erenler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 158 Yahşihan/KIRIKKALE
adresindeki hizmet binasının 3. katındaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak
görülebilir.
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahası:
1 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ulaş-Aşağı Mahmutlar-Yukarı Mahmutlar-Çullu Köyleri
hudutları dahilinde 4625,24 hektar alana sahip I31a1, I31a2, I31a3, I31a4 paftasında aşağıda
koordinatları verilen 3329455 Erişim ve 2015/14 ruhsat no’lu saha.
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y (SAĞA)

548000

548000

555000

555000

X (YUKARI)

4407000

4415000

4415000

4409000

Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 148.639,98 TL’dir.
İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;
a) Gerçek Kişiler;
1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
2. Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile
varsa e-posta adresi,
3. Noterden onaylı imza beyannamesi,
4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,
6. Bu iş için 4.459,20 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya
Banka Teminat Mektubu,
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Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
7. İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi
TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 1.000,00-TL'lik (Bin Türk Lirası)
banka makbuzu,
b) Tüzel Kişiler;
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi,
2. Vergi Levhası (onaylı),
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri,
6. Bu iş için 4.459,20 TL. tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya
Banka Teminat Mektubu,
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
7. İhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden
temin edilecek tahakkuk fişine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesi TR31 000 1000
316 368 23942 5214 No'lu hesabına ödenecek 1.000,00-TL'lik (Bin Türk Lirası) banka makbuzu,
8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname,
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgeleri kapalı bir zarf içinde ihale saatine kadar İl Encümen
Başkanlığına teslim edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale
saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan olunur.

8041/1-1
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32 ADET JEOTERMAL SAHA (28 ARAMA, 4 İŞLETME) İHALE EDİLECEKTİR
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1) 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin
1. fıkrası (c) bendi uyarınca aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su
Arama ve İşletme Ruhsat sahaları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık
Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
2) İhale, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda, her bir saha
için belirlenen tarih ve saatte yapılacaktır.
3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek alanların
ihale tarih ve saati ile muhammen bedel ve geçici teminat bilgileri aşağıdaki gibidir.
A. ARAMA RUHSATLI SAHALAR
1- Muğla ili Bodrum ilçesi Mazı mevkii sınırlarını kapsayan 3332013 erişim numaralı
1450,19 hektarlık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

26.10.2020

09:30

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

568482

568251

567125

567206

566699

566208

566000

563652

Yukarı(X)

4100876 4100401

4099746

4097026

4096982 4096967 4099300 4099159

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

Sağa(Y)

563241

563187

563289

568571

Yukarı(X)

4099246 4100131

4101729

4101808

2- Muğla ili Bodrum ilçesi Gökbel mevkii sınırlarını kapsayan 3332050 erişim numaralı
2434,73 hektarlık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

26.10.2020

09:40

83.250

2.498,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

571046

567299

567125

568251

568486

571276

572081

573113

Yukarı(X)

4094088

4093889

4099746

4100401

4100432

4096888

4097455

4096266

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

573125

573289

Yukarı(X)

4096273

4096091

3- Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak mevkii sınırlarını kapsayan 3330857 erişim
numaralı 2054,66 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

26.10.2020

09:50

70.250,00

2.108,00
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ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

524400

524036

523448

522667

521923

522832

523700

524642

Yukarı(X) 4106000 4105730

4105633

4105618

4107230

4107646

4107950

4108342

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta

525392

525685

525731

525711

525731

525745

525908

Yukarı(X) 4108391 4107695

4106984

4106982

4106984

4106773

4106798

Poligon:2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

526241

526359

525400

525318

525109

525948

526656

527025

4105700

4105700

4106090

4106586

4106680

4106063

Sağa(Y)

Yukarı(X) 4102000 4101480
9.Nokta
Sağa(Y)

527567

Yukarı(X) 4102000
Poligon:3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

522782

521873

521331

523507

524291

Yukarı(X) 4107756 4107340

4108515

4111252

4110634

Poligon:4

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

524701

524300

523518

524443

525136

4111265

4112430

4111200

Yukarı(X) 4110880 4110649

4- Muğla ili Dalaman ilçesi Çöğmen mevkii sınırlarını kapsayan 3374767 erişim numaralı
1800 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

26.10.2020

10:00

30.780,00

924,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (y)

681000

681000

685000

685000

Yuk.(x)

4074000

4078500

4078500

4074000

5- Muğla ili Marmaris ilçesi Turunç mevkii sınırlarını kapsayan 3321112 erişim numaralı
494,17 hektarlık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli(TL)

Geçici Teminat (TL)

26.10.2020

10:10

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (y)

612137

610214

610752

612110

Yuk.(x)

4069406

4070056

4072691

4072695
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6- Muğla ili Marmaris ilçesi Bozburun yarımadası mevkii sınırlarını kapsayan 3305956
erişim numaralı 4964,44 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

10:20

169.750,00

5.093,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

593252

596202

595493

594777

593809

593898

595736

593635

Yukarı(X)

4065314
9.Nokta

4059876
10.Nokta

4055701
11.Nokta

4054930
12.Nokta

4056136
13.Nokta

4057337
14.Nokta

4059486
15.Nokta

4059158
16.Nokta

Sağa(Y)

593910

593012

593290

593075

592493

590729

589331

588685

Yukarı(X)

4060450

4061335

4058982

4058666

4059185

4058424

4059311

4058805

17.Nokta

18.Nokta

19.Nokta

20.Nokta

Sağa(Y)

585930

586119

587370

589979

Yukarı(X)

4059485

4060405

4061702

4065298

7- Muğla ili Seydikemer ilçesi mevkii sınırlarını kapsayan 3344425 erişim numaralı
4992,56 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

10:30

170.700,00

5.121,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

705524

709891

710425

712530

713985

716790

716000

707999

Yukarı(X)

4060885

4060917

4055480

4055675

4058195

4058755

4054000

4054000

9.Nokta
Sağa(Y)

705491

Yukarı(X)

4054672

8- Muğla ili Seydikemer ilçesi sınırlarını kapsayan 3344426 erişim numaralı 4989,33
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

10:40

170.600

5.118,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

705459

705467

718253

718382

Yukarı(X)

4041428

4045140

4045038

4040977

9- Muğla ili Seydikemer ilçesi sınırlarını kapsayan 3344427 erişim numaralı 4978,55
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

10:50

170.220,00

5.107,00
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ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

705524

705533

708310

708030

711145

714756

716556

716620

Yukarı(X)

4060885

4068593

4068607

4065675

4065955

4068672

4068731

4063645

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

709520

709891

Yukarı(X)

4064760

4060917

10- Muğla ili Seydikemer ilçesi sınırlarını kapsayan 3344424 Erişim numaralı 4931,26
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

11:00

168.600,00

5.058,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

705491

708000

708000

716000

717565

717117

706450

705461

Yukarı(X)

4054672

4054000

4048000

4048000

4045942

4045047

4045132

4045208

11-Muğla ili Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde 3343761 erişim numaralı sahadan
2336,74 hektar’lık arta kalan sahasının ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

11:10

79.900,00

2.397,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

605628

606917

607748

608914

609836

610655

610201

612125

Yukarı(X)

4072539

4072525

4071977

4072250

4072817

4072241

4070060

4069410

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

611544

605832

Yukarı(X)

4067852

4068065

12- Muğla ili Milas ilçesi Bozalan- Kayaönü mevkiinde 3248852 erişim numaralı sahadan
2632,72 hektar’lık arta kalan sahanın İhalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

11:20

90.015,00

2.701,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

571276

568486

572988

575646

574372

575103

573113

572081

Yukarı(X)

4096888

4100432

4104178

4100610

4098652

4097397

4096266

4097455
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13- Muğla ili, Milas ilçesi Ören mevkii 3320038 erişim numaralı sahadan 2110,72
hektar’lık arta kalan sahanın ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

11:30

72.170,00

2.166,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

576363

583773

583645

586650

585650

581000

576363

Yukarı(X)

4100159

4101029

4100325

4100420

4098650

4098500

4097437

14- Muğla ili Menteşe ilçesi sınırlarını kapsayan 3336187 erişim numaralı 3199,8
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

13:20

109.405,00

3.283,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

639000

638000

638000

634000

634000

639000

Yukarı(X)

4116004

4116000

4113000

4113000

4120000

4120000

15- Muğla ili Ula ilçesi Gölcük mevkii sınırlarını kapsayan 3375876 erişim numaralı 4800
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

13:30

164.115,00

4.924,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

632000

632000

639000

639000

638000

638000

Yukarı(X)

4106000

4113000

4113000

4107000

4107000

4106000

16- Muğla ili Milas ilçesi Gölyaka –Şenköy –Bafa mevkii sınırlarını kapsayan 3349275
erişim numaralı 2495,72 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

13:40

85.330,00

2.560,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

546756

549000

549000

551780

552661

552673

547167

Yukarı(X)

4150479

4150500

4147925

4147925

4145856

4144404

4144214
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17- Muğla ili Bodrum ilçesi Çamlık mevkii sınırlarını kapsayan 3378928 erişim numaralı
1557,26 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi
26.10.2020

İhale Saati
13:50

Muhammen Bedeli (TL)
53.245,00

Geçici Teminat(TL)
1.598,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1
Sağa(Y)
Yukarı(X)

1.Nokta
550221
4106836

2.Nokta
552542
4105499

3.Nokta
548162
4101646

4.Nokta
545667
4103296

18- Muğla ili Menteşe ilçesi Yaraş mevkii sınırlarını kapsayan 3356417 erişim numaralı
3904,06 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi
26.10.2020

İhale Saati
14:10

Muhammen Bedeli (TL)
133.480,00

Geçici Teminat(TL)
4.005,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon
Sağa(Y)
Yukarı(X)
Sağa(Y)
Yukarı(X)

1.Nokta
629000
4118013
8.Nokta
632000
4111000

2.Nokta
629161
4118989
9.Nokta
629000
4111000

3.Nokta
630767
4119045

4.Nokta
631059
4119999

5.Nokta
634000
4120000

6.Nokta
634000
4113000

7.Nokta
632000
4113000

19- Muğla ili Bodrum ilçesi sınırlarını kapsayan 3320054 erişim numaralı 3621,83
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi
26.10.2020

İhale Saati
14:20

Muhammen Bedeli (TL)
123.835,00

Geçici Teminat(TL)
3.716,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1
Sağa (y)
Yuk.(x)

Sağa (y)
Yuk.(x)
Poligon 2
Sağa (y)
Yuk.(x)
Poligon 2
Sağa (y)

1.Nokta
537625
4098675
9.Nokta
535624
4099867
17.Nokta
530456
4096885
1.Nokta
529382
4093685
9.Nokta
530000

2.Nokta
536147
4098701
10.Nokta
534518
4097726
18.Nokta
530317
4097351
2.Nokta
528715
4093361
10.Nokta
530731

Yuk.(x)

4096310

4095095

Sağa (y)
Yuk.(x)

3.Nokta
535907
4098825
11.Nokta
534444
4097721
19.Nokta
530273
4097862
3.Nokta
528177
4093872

4.Nokta
535540
4099085
12.Nokta
534435
4097545
20.Nokta
532100
4098400
4.Nokta
528012
4094208

5.Nokta
535552
4099101
13.Nokta
532842
4097475
21.Nokta
532059
4102999
5.Nokta
527832
4095000

6.Nokta
535540
4099085
14.Nokta
532895
4097315
22.Nokta
536680
4103303
6.Nokta
527832
4095820

7.Nokta
535427
4099165
15.Nokta
531946
4097001
23.Nokta
536737
4101908
7.Nokta
528629
4096000

8.Nokta
535666
4099842
16.Nokta
530490
4096876
24.Nokta
539180
4101079
8.Nokta
530000
4096000
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20- Muğla ili Yatağan ilçesi Çaybükü mevkii sınırlarını kapsayan 3358487 erişim
numaralı 1302,12 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

14:30

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (y)

603000

599500

599500

600282

603000

Yuk.(x)

4118000

4118000

4121921

4122537

4120611

21- Muğla ili Ortaca ilçesi Dalyan mevkii sınırlarını kapsayan 3325142 erişim numaralı
958,05 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

14:40

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

645570

645166

648120

648462

Yukarı (X)

4072407

4075999

4076000

4073130

22- Muğla ili Bodrum ilçesi Kızılağaç mevkii sınırlarını kapsayan 3315080 erişim
numaralı 400,0 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

14:50

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (y)

540000

540000

542000

542000

Yuk.(x)

4098000

4100000

4100000

4098000

23- Muğla ili Bodrum ilçesi Gündoğan Türkbükü mevkii sınırlarını kapsayan 3295982
erişim numaralı 2525,11 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:00

86.335,00

2.591,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

526200

526100

525908

525745

525632

Yukarı (X) 4107650

4106900

4106798

4106773

4108502

Poligon 2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

527600

527961

527658

527750

528200

528400

526881

525625

4109399

4109576

4109380

4109200

4108200

4107175

4108866

Yukarı (X) 4109700

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267
9.Nokta
Sağa (Y)

527138

Yukarı (X) 4108900

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 14. Nokta 15. Nokta 16. Nokta
527450

528652

528731

529355

529750

530159

530650

4110098

4111402

4112950

4112750

4112512

4111950

4111900

17. Nokta 18. Nokta 19. Nokta 20. Nokta 21. Nokta 22. Nokta 23. Nokta 24. Nokta
Sağa (Y)

530636

Yukarı (X) 4109755

531100

532288

533763

533602

534631

535250

533956

4111100

4112640

4111800

4111106

4111465

4110469

4109506

25. Nokta 26. Nokta 27. Nokta 28. Nokta 29. Nokta 30. Nokta
Sağa (Y)

532002

532000

531544

529000

527700

Yukarı (X) 4109418

534041

4109451

4109700

4109458

4109500

4110300

Poligon 3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

526900

526881

528400

529000

531544

526900

526906

526446

Yukarı (X) 4107150

4107175

4108200

4109500

4109458

4107000

4106953

4106881

Poligon 4

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

534041

534494

533651

533000

533000

532017

532002

4108951

4108577

4109000

4107897

4107744

4109451

Yukarı (X) 4109418

24- Muğla ili Marmaris ilçesi Alayar mevkii sınırlarını kapsayan 3338224 erişim numaralı
2986,84 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:10

102.125,00

3.064,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon 3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

584496

583907

579000

579000

590000

590000

589801

590000

Yukarı (X)

4067269

4070162

4070180

4071700

4071700/

4070366

4069446

4069271

Poligon 4

9.Nokta

10. Nokta

11. Nokta

Sağa (Y)

590000

586000

584549

Yukarı (X)

4069000

4067400

4067073

25 - Muğla ili Datça ilçesi Emecik mevkii sınırlarını kapsayan 3338226 erişim numaralı
2583,54 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:20

88.335,00

2.651,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

566802

566700

570845

571626

575846

572467

570851

Yukarı(X)

4071366

4072100

4074128

4073924

4073165

4070208

4070216

Poligon:1

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa(Y)

570849

569404

566631

Yukarı(X)

4069781

4069757

4069803
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26- Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak mevkii sınırlarını kapsayan 3240379 erişim
numaralı 491,63 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:30

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

5243000

5269000

524450

524400

526100

526200

525500

523700

Yukarı(X)

4110650

4107150

4105700

4106000

4106900

4107650

4108700

4107950

Poligon:1

9.Nokta

Sağa(Y)

522700

Yukarı(X)

4107600

27- Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak mevkii sınırlarını kapsayan 3256338 erişim
numaralı 119,49 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:40

51.300,00

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa(Y)

527700

529000

528400

528200

527750

527658

527961

527600

Yukarı(X)

4110300

4109500

4108200

4109200

4109380

4109576

4109399

4109700

28- Muğla ili Menteşe ilçesi sınırlarını kapsayan 3333862 erişim numaralı 4958,1
hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

15:50

169.520,00

5.086,00

ED-50 6 derece koordinatlar
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa(Y)

629161

927980

623023

619630

619630

621428

621283

Yukarı(X)

4118989

4118199

4115177

4112747

4112755

4115623

4116740

Poligon:1

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa(Y)

618764

617650

620590

625372

630587

630767

Yukarı(X)

4119481

4120706

4120844

4120216

4120133

4119045

B. İŞLETME RUHSATLI SAHALAR
1- Muğla ili Milas ilçesi Karahayıt mevkii sınırlarını kapsayan 3306556 erişim numaralı
2495,72 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

16:00

314.415,00

10.243,00
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ED-50 6 derece koordinatlar
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

551780

549000

549000

554000

554000

552660

Yukarı(X)

4147925

4147925

4150500

4150500

4146000

4146000

2- Muğla ili Bodrum ilçesi Dereköy- İslamhaneleri – Yahşi - Gürece mevkii sınırlarını
kapsayan 3292844 erişim numaralı 2744,7 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

16:10

375.475,00

11.265,00

ED-50 6 derece koordinatlar
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa(Y)

523000

521580

525400

526359

523000

523000

Yukarı(X)

4097213

4102100

4105700

4101480

4101000

4097216

Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

526000

527518

528150

524400

523353

Yukarı(X)

4096000

4096379

4093600

4092400

4096000

3- Muğla ili Köyceğiz ilçesi Merkez Karadonlar mevkii sınırlarını kapsayan 3292846
erişim numaralı 4800,56 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

16:20

656.717,00

19.702,00

ED-50 6 derece koordinatlar
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa(Y)

653400

655255

647490

644845

647928

Yukarı(X)

4075845

4072490

4065170

4069935

4072063

4- Muğla ili Datça ilçesi Merkez İskele mahallesi – Ilıca mevkii sınırlarını kapsayan
3315089 erişim numaralı 20 hektar’lık ruhsat sahası ihalesi;
İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

26.10.2020

14:00

51.300

1.539,00

ED-50 6 derece koordinatlar:
Poligon:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa(Y)

561000

561280

561280

561000

Yukarı(X)

4064620

4064620

4063880

4063880

4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan
kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum,
kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a) Gerçek kişiler için;
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1-Müracaat dilekçesi,
2-T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
3-Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5-Noter Tasdikli imza beyannamesi,
6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri,
7-Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış şartname,
8-Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
aslı.(İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan
imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)
b) Tüzel kişiler için;
1- Müracaat dilekçesi,
2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya
onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği
hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter
tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri aslı
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza
sirküleri,
7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri aslı
8- Teklif verdiği saha ile ilgili olarak her sayfası imzalanmış şartname,
9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
aslı, (İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan
imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)
Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin Ortak Hükümler
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Şeh Mahallesi General Mustafa Muğlalı Caddesi No:15 /15 48100 Menteşe /Muğla
adresinde bulunan Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale
şartnamesi her saha için, 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, teklif zarfına yasada yer alan hükümler ile birlikte teklif verecekleri saha
bilgisini, yukarıda yazıldığı şekli ile eksiksiz olarak yazmak zorundadır.
8) İstekliler, tekliflerini her bir saha için yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar
Orhaniye Mahallesi Yıldıray Çeltiklioğlu Cad. Birlik Sk. No:48 48100 Menteşe /Muğla adresinde
bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı evrak kayıt servisine verebileceği gibi,
iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı evrak servisine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit olarak verilecek geçici teminatlar, her bir saha
için belirlenen İhale saatinden önce sahaya ait erişim numarası dekontta yer alacak şekilde,
Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Muğla Ziraat Bankası TR1300 0100 0201
6890 6054 5002 İBAN nolu hesabına yatırılmak zorundadır.
10) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Tarım ve Orman Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
02/10/2020 tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemize ait ilanımızdaki Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve
Yazılım Mühendisliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Güzel Sanatlar
Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü “Öğretim Üyesi” ilanlarında yer alan “aranan nitelikler” kısmında
güncellemeler yapılmış olup söz konusu ilanın düzeltilmiş hali aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
İlgililere duyurulur.
Fen Edebiyat
Psikoloji
Fakültesi
Güzel Sanatlar
Sanat Yönetimi
Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim
Yüksekokulu
Sistemleri

Anabilim Dalı/
Kadro
Adet
Program
Unvanı
Sosyal
Prof. Dr. 1
Psikoloji
Sanat ve Kültür
Prof. Dr. 1
Yönetimi
Yönetim Bilişim
Prof. Dr. 1
Sistemleri

Uygulamalı Bilimler Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Dr. Öğr.
Sistemleri
Üyesi

Birimi

Bölüm/Program

1

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)

Prof. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)

Doç. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Yazılım
Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Yazılım
Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Yazılım
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Aranan Nitelikler
Doçentliğini Psikiyatri alanından almış olmak ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Sahne Sanatları alanından almış olmak ve Sanat
Yönetimi Bölümü’nde çalışmış olmak.
Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı’nda
almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Sayısal
Yöntemler, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
alanlarının birinde Doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının
birinde Doktora yapmış olmak veya ilgili alanların birinde
Doçentlik belgesine sahip olmak. İlgili alanlardan en az
birinden akademik çalışmalar yapmış olmak. YDS veya
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80
ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının
birinde Doktora yapmış olmak veya ilgili alanların birinde
Doçentlik belgesine sahip olmak. İlgili alanlardan en az
birinden akademik çalışmalar yapmış olmak. YDS veya
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80
ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının
birinde Doktora yapmış olmak. İlgili alanlardan en az birinden
akademik çalışmalar yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri dil
puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının
birinde Doktora yapmış olmak veya ilgili alanların birinde
Doçentlik belgesine sahip olmak. İlgili alanlardan en az
birinden akademik çalışmalar yapmış olmak. YDS veya
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80
ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sayısal
Yöntemler alanlarının birinde Doktora yapmış olmak veya
ilgili alanların birinde Doçentlik belgesine sahip olmak. İlgili
alanlardan en az birinden akademik çalışmalar yapmış
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen
dil sınavlarından 80 ve üzeri dil puanına sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının
birinde Doktora yapmış olmak. İlgili alanlardan en az birinden
akademik çalışmalar yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri dil
puanına sahip olmak.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli
alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018
veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı
esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş
ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru
yapabileceklerdir.
ADET

ÇALIŞMA SÜRESİ

ÜCRET

Sistem ve Ağ Uzmanı

POZİSYON

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

Ağ ve Güvenlik Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Analiz, Veri, Test Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli
bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/201228280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
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f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en
az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık
kurulu raporunu ibraz etmek,
h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,
i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek,
kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel
nitelikler arayabilir.
2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) SİSTEM VE AĞ UZMANI (Ücret 3 kat)
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans
bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 5 yıl deneyimli olmak,
c. Sistem, Ağ mimarisi konusunda bilgili olmak,
d. Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş olmak,
e. Cisco, HPE, Aruba, Huawei vb. en az birisini yönetmiş olmak,
f. Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip
olmak,
g. Ağ güvenlik teknolojilerinin tasarım ve uygulanması konusunda uzman olmak,
h. Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli olmak,
i. Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri,
iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları,
Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili
ve uygulama deneyimli olmak,
j. Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
l. Dinamik ağ protokolleri konusunda deneyimli olmak,
m. Tercihen network ve güvenlik teknolojilerine hâkim olmak,
n. Sunucu, depolama ve yedekleme altyapılarında iş deneyimine sahip olmak,
o. Windows Server, Linux Server, Storage, DNS, DHCP ve yönetim tecrübeli olmak,
p. Active Directory ve Firewall kurallarını değişen tehdit algılarına göre yeniden
uygulayabilecek ve raporlayacak bilgi ve tecrübeye sahip,
q. Sanallaştırma platformları özellikle VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli
olmak,
r. Sistem yönetimi ile ilgili yazılım, donanım, mekanik, entegrasyon, kablolama, test
gereksinimlerini belirleme, dokümanlarını oluşturma ve raporlama bilgi ve tecrübesine sahip
olmak,
s. Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi
ve tecrübesine sahip olmak,
t. Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve
sürekliliğini sağlamak deneyimine sahip olmak,
u. Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
v. Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda deneyimli
olmak,
w. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak,
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x. Office 365 sistem yönetim bilgisine sahip olmak,
y. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
z. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
aa. İngilizce biliyor olmak,
TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem
ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak,
1- Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
2- Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server
sertifikası sahibi olmak,
3- Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
4- Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası
sahibi olmak,
5- Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,
6- VMware Certified Associate sertifikası sahibi olmak.
2) AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Ücret 2 kat)
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans
bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak,
c. Ağ ve Güvenlik mimarisi konusunda bilgili olmak,
d. Anti virüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
e. Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı
yönetiminde tecrübeli olmak,
f. Mail güvenliği, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber
saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
g. IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h. Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
i. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi
sahibi olmak,
k. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
l. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN)
hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
m. Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi
derecede bilgi sahibi olmak,
n. Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon
yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
o. Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
p. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point
Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
q. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak,
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r. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
s. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
t. İngilizce biliyor olmak,
TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem
ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış
olmak;
1- Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2- Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
3- Cisco Certified Network Associate (CCNA),
4- Cisco Certified Network Professional (CCNP),
5- Cisco Certified Security Professional (CCSP),
6- Certified Ethical Hacker (CEH)
3) ANALİZ, VERİ, TEST UZMANI (2 kat)
a. Üniversitelerin Temel Bilimler, Matematik, İstatistik, Fizik, Bilişim, Mühendislik
fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak,
c. Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü, analiz ve BT destek süreçlerine hâkim olmak,
d. Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,
e. Kalite Yönetimi iş süreçleri bilgi ve tecrübesi olmak, öğrenmeye istekli olmak,
f. Devops süreçlerine hâkim olmak,
g. SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olmak,
h. Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olmak,
i. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,
j. Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olmak,
k. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,
l. İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri
belirleme ve gereksinimleri dokümante etme becerilerine sahip olmak,
m. Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte
yürütmek becerilerine sahip olmak,
n. Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam
döngüsünde görev almak becerisine sahip olmak,
o. Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli
yönetsel fonksiyonları yürütmek becerisine sahip olmak,
p. UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak becerisine
sahip olmak,
q. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi
belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme
ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,
r. Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ev KVKK
gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek becerisine sahip olmak,
s. Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesini sağlamak becerisine
sahip olmak,
t. Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek becerisine
sahip olmak,
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u. İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumlu olmak,
v. Projede değişiklik etki analizini yapmak,
w. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
x. İngilizce biliyor olmak,
TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Yazılım,
Analiz, Veri, Test Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Devops süreçlerini biliyor olmak,
c. Database, SQL eğitimi almış ve tecrübeli olmak,
d. Proje yönetimi deneyimi olmak,
e. İş zekâsı, büyük veri projelerinde çalışmış olmak,
f. Kurumsal KVKK süreci çalışmış olmak,
g. İş Analizi tecrübesi olmak,
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru
linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli
bilişim personeli işe giriş ilanının Resmî Gazete’de, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/
adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre
ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.
III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.
medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form
doldurulacak, istenilen belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir.
2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen
maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise
detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da
tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre
alınacaktır. Buna göre:
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki
tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda
belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan
bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi
bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, eposta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz
sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler
dikkate alınacaktır.
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5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya
sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden
onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde
belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile
ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge,
transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve
nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar;
1) İlan tarihinden önce alınmış,
2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış,
3) Sınavla alınmış,
olmalıdır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
[KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate
alınır.]
8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren
üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil
sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren
üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.]
9. Diploma veya mezuniyet belgesi,
10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,
11. Nüfus cüzdanının örneği,
12. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSSP3
(B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava
katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin (Sistem
ve Ağ Uzmanı, Ağ ve Güvenlik Uzmanı ile Analiz, Veri, Test Uzmanı) her birinin 10 (on) katı
aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.
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Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]
Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar
başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi
birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar
arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir.
V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ VE YERİ
Başvuruların incelenmesinden sonra sınava katılabileceğine karar verilen başvuru
sahiplerinin isim listesi https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde 27 Ekim 2020
tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Yazılı sınav 09.11.2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 12.11.2020 tarihinde https://personel.
medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden duyurulacaktır.
Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 17.11.2020 tarihinde
saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü
sınav sonucu 20.11.2020 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden
duyurulacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular
adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır.
Sıra
No
1
2
3

Pozisyon
Sistem ve Ağ
Uzmanı
Ağ ve Güvenlik
Uzmanı
Analiz, Veri, Test
Uzmanı

Adet

Sınava Çağrılacak
Kişi Sayısı

1

10

1

10

1

10

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin
3 katı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin
2 katı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin
2 katı

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ
1. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları ayrıca COVİD-19
küresel salgını sebebiyle kişisel kullanıma ait koruyucu özellikte maske bulundurmaları
zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI
Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık
konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan
adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak
ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere
asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
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VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
1. Sınav sonuçları sınav komisyonunca https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden
ilan edilerek duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına itirazlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Rektörlüğüne yapılabilecektir.
2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına göreve başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı
halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için
belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.
3. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların
işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve
başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin
taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
IX. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
X. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek belgenin ait
olduğu kurum yetkilisince veya noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Ya da aslı ve fotokopisi
birlikte getirilir, aslı görülür, fotokopisi alınır, aslı teslim edilir.),
2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1
inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.)
3. Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilgili olarak muafiyeti olduğunu veya son
başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl askerlik hizmetini erteletmiş olduğunu veya terhis
olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi
olmalıdır.)
4. Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu aslı,
5. E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
8. İkametgâh onaylı örneği,
XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dumlupınar Mahallesi, D-100 KarayoluYanyol, No: 98, Güney Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Giriş Kat, Personel Dairesi Başkanlığı,
34720-Kadıköy/İstanbul
Kamuoyuna duyurulur.
7716/1-1
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine
ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre
tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı
ve başlıca araştırmaeserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
*Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına başvuracak adayların; Tıbbi biyokimya veya
moleküler tıp alanında doktora derecesine sahip olması, Ateroskleroz ve farklı kanser türleri
üzerinde uluslararası yayınları olması şartları aranmaktadır.
*Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına1 başvuracak adayların; Tıbbi Biyoloji veya Moleküler
Tıp alanında doktora derecesine sahip olması, havayolu hastalığı konusunda uluslararası
yayınları olması şartları aranmaktadır.
*Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına2 başvuracak adayların; Tıbbi Biyoloji veya Moleküler
Tıp alanında doktora derecesine sahip olması, Ateroskleroz ve farklı kanser türleri üzerinde
uluslararası yayınları olması şartları aranmaktadır.
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
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*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde)
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili
Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Son başvuru tarihi, ilanın yayımlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin
bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca
denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
7942/1-1

—— • ——
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
28.09.2020 tarih ve 31258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Bölümü

Araştırma

Görevlisi

Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere ilan olunur.
8031/1-1

ilanımız
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava
katılacak adayların seçiminde, 2018 veya 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile
İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı
belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan
diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas
alınacaktır.
Başvurular 06/10/2020–20/10/2020 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına
yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI:
A-GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 15 (on beş)
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
ç) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
a) En az 2.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 15 (on beş) yıl çalışmış olmak,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki
omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar, kenar
anahtar sistemleri ve kablosuz erişim noktaları için bilişim ağları yöneticisi (network admin)
olarak en az 15 (on beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.
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c) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP, DNS, IEEE 802.1x ve IPv6
teknolojileri yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak.
e) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) konularında bilgi sahibi olmak.
f) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Sertifikasına sahip olmak.
g) Geçerli Cisco Networking Academy CCNA R&S Instructor Trainer sertifikasına sahip
olmak.
ğ) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan
“Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak
kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan
başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir.
Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak
başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde
08:30-12:00/13:00-16:00 saatleri arasında yapılmalıdır.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1

Sözleşmeli Bilişim
Personeli İş Başvuru Formu

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı
www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar
bölümünden temin edilebilecektir.
Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon
için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde, aranan

2

Özgeçmiş

bilgi ve tecrübeler detaylandırılarak sunulacaktır. Özel
şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da
tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi
gerekmektedir.
e-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter
onaylı suretleri.

3

Mezuniyet Belgeleri

Yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesi veya noter onaylı
suretleri.

4

KPSS Sonuç Belgesi

Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması
gerekmektedir.
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5

Yabancı Dil Belgesi

6

Güncel programlama
dillerinden en az ikisini
bildiğini gösteren belge
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İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları
puanı gösteren belge Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol
Kodunun" bulunması gerekmektedir.
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama
dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından
alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul
edilecektir.
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna
göre:

7

Mesleki Tecrübe Sürelerini
Gösteren Belgeler

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet
dökümü,
b)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan
alınacak belge,
Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında sadece lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

8

Mesleki Tecrübenin Bilişim
Personeli Olarak Geçtiğini
Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen
mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin; başvurulan
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı,
çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması
gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu
hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler
veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri
tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak
onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta
ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge
içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.
Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri
ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz
sayılacaktır.
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Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen
sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu
belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar,
verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik
9

Sertifikalar

sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından
doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama
adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin
sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi
ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz
konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak
sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen
pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir.
Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi
www.yildiz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki
“B.ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.
6. SINAV YERİ, TARİHİ
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan
edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi
www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.
7. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı
sayılacaktır.
Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası
oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
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8. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre
belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde
ilan edilecektir.
b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü
içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden
itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek
tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
9. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Alınacak
No

Personel
Sayısı

1

1

Aylık Brüt

Sınava
Çağrılacak
Aday

Sözleşme
Pozisyonu

Katsayı

Sayısı
10

Ücreti

Aylık Brüt
Sözleşme
Ücreti Tavanı

Tavanı

(TL)*

4

30.147,40-TL

Kıdemli Ağ Uzmanı

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
10. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Ek Hizmet Binası Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0212 3832260
Özel Şartlarla İlgili Sorular İçin e-mail: sozlesmeli@yildiz.edu.tr
İlanen duyurulur.

8008/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7918/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

7926/1-1

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7927/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7928/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7934/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7935/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7936/1-1

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7937/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7938/1-1

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

7 Ekim 2020 – Sayı : 31267

İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine
Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061)
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3062)
–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)
–– İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)
–– Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Orman
Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3065)
–– Yozgat İli, Merkez İlçe, Köseoğlu ve Medrese Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulanan Bazı
Taşınmazların Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilmesi
Amacıyla Yozgat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 3066)
–– Iğdır ve Kars İllerinde Bulunan Bazı Alanların Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3067)

Sayfa
1
2
11
13
16

26
26

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

28

ATAMA KARARI
–– Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan
Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438)

29

YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

30
46
46

TEBLİĞLER
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)

48
49
50

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/41 Sayılı Kararı

65

NOT: 6/10/2020 tarihli ve 31266 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelikler yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

119
133
185

