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YÖNETMELİK
İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

12 Ocak 2022 – Sayı : 31717

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(İNUSEM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
ç) TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar
standardını,
d) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda, uzaktan veya yüz yüze eğitim, kurs ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek.
b) Sınav organizasyonları, toplantılar, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetleri vermek.
c) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla bireysel, kurumsal ve toplumsal niteliklerin
geliştirilmesine; eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
ç) Teknik ve mesleki alanlarda belirlenen ulusal yeterlilikleri düzenleyen mevzuata ve
TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak sınav ve belgelendirme hizmeti sunulmasına,
işleyişine, organizasyon yapısına ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan veya yüz yüze eğitim, kurs ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları açmak.
b) Kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.
c) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak, araştırma, uygulama ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmek, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
ç) Basılı ve elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri malzemeler üretmek, yazılım geliştirmek.
d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak mesleki ve meslek içi eğitim, kurs ve sertifika
programları açmak.
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e) Sınav hizmetleri ve organizasyonu, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek
veya bunları yapacakları koordine etmek.
g) ISO 17024 şartlarına, TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.
ğ) Ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak, basım faaliyetleri
gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmadığı durumda görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdürün geçici olarak görevi başında bulunmadığı hallerde Müdürün belirlediği
müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil Üniversitenin farklı birimlerindeki
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.
Süresi dolmadan ayrılan ya da herhangi bir nedenle üç aydan fazla süreyle görevini yerine getiremeyen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve bir sonraki döneme ait çalışma programı hakkında karar vermek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili düzenlenecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri
belgelerin standardını ve koşullarını belirlemek.
c) Merkez faaliyetlerinin düzenlenmesine ve faaliyetlerde görev alacaklara ilişkin karar
almak.
ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birim veya komisyon oluşturulmasına karar vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mali konular
MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI
YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 2)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak
olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Alınacak bedeller
MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara,
İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek
yiyenlerden alınır.
(2) 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.
(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 318)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde
Kazanç İstisnası
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7338 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde
ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin
elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması
ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü
madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç
ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada
belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların,
94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş
olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı
sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve
Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformu: Yazılım geliştirme kitleri marifetiyle geliştirilen ve yayınlanan mobil uygulamalara, kullanıcıların çevrim içi ortamda göz atmasına ve indirmesine olanak tanıyan ve uygulama mağazası olarak da tanımlanan platformu,
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b) Mobil uygulama: Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara yönelik özel kodlar
ve tasarımlar ile geliştirilen yazılımı,
c) Mobil uygulama geliştiricisi: Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarında
faaliyet göstermek amacıyla uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları bu platformlarda
kullanıcıların hizmetine sunan gerçek kişiyi,
ç) Sosyal ağ sağlayıcısı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında
metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Sosyal içerik üreticisi: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin
paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi
sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu
her türlü gelir elde eden gerçek kişiyi,
e) Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı: Sosyal içerik üreticilerine daha geniş kitlelere ulaşma, dijital hak yönetimi, içerik programlama, içerik üretici ortak çalışmaları ve benzeri alanlarda hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.
İstisnadan faydalanabilecekler, faydalanma şartları ve istisna uygulamasında özellik
arz eden durumlar
MADDE 4 – (1) İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.
(2) Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının
bir önemi bulunmamaktadır.
(3) İstisnadan yararlanabilmek için birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de
kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır.
(4) Bu kapsamda, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin
olarak ilgili vergi dairelerinden Ek-1’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi
Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda
bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;
a) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren
faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya uygun
faaliyet kodunun tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.
b) Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından
istisna belgeleri alınabilecektir.
Örnek 1: Ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan sosyal içerik üreticisi mükellef (A), 8/2/2022 tarihinde istisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine
başvurmuştur.
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İlgili vergi dairesince kayıtlar üzerinde yapılan kontrolde, mükellefin kayıtlı faaliyetinin
istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olduğu anlaşılmış olup, adı geçen mükellefe başvurusuna istinaden istisna belgesi verilecektir.
Örnek 2: Konfeksiyon ürünlerinin perakende satışı nedeniyle ticari kazanç yönünden
mükellefiyeti bulunan mükellef (B), 11/3/2022 tarihinde istisna belgesi almak için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur.
Söz konusu mükellefin istisna kapsamına giren faaliyetlerin herhangi birinden ek faaliyette bulunacağını bildirmesi halinde, vergi dairesince mükellefe istisna belgesi verilebilecektir. Mükellefin istisna kapsamına giren faaliyetlerin herhangi birinden ek faaliyetinin bulunmaması durumunda ise hâlihazırdaki kayıtlı faaliyetinin istisna kapsamına giren faaliyetlere
uygun olmaması nedeniyle mükellefe istisna belgesi verilemeyecektir.
Örnek 3: Ticari kazanç yönünden mükellefiyeti bulunmayan Bay (C), 4/2/2022 tarihinde tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili istisna
belgesi talep etmektedir.
İlgili vergi dairesince, adı geçen hakkında istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili
mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgesi verilecektir.
(5) Vergi dairelerinden temin edilen istisna belgeleri, madde kapsamında istisna edilen
faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır. Mükelleflerin bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya ibrazı suretiyle,
münhasıran bu faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla kullanılabilecektir.
(6) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; söz konusu istisnadan yararlanabilmek amacıyla Türkiye’de
kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması halinde hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut
hesabın kullanılacak olması halinde ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna
belgesinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin
(banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bağlamda istisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada hesap açan
veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şarttır.
(7) İstisnadan yararlanabilmek için istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması şarttır. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü
gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı
ayrı değerlendirilecektir.
(8) İstisna şartlarını haiz mükelleflerin, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde
ettikleri kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle
beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.
Örnek 4: Mükellef (Ç), 2022 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı 450.000 TL, şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinden ise 550.000 TL kazanç elde etmiştir.
Anılan mükellefin istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği kazancı 193
sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için
880.000 TL) aşmadığından şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyeti nedeniyle verilecek yıllık
gelir vergisi beyannamesine sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden elde edilen kazançlar dâhil
edilmeyecektir.
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(9) İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak olup,
bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Bu durumda, madde hükmü uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir. İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden
ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil
etmeyecektir.
Örnek 5: Mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinde bulunan mükellef (D), istisna kapsamındaki bu faaliyeti nedeniyle Türkiye’de kurulu bankalar aracılığıyla 2022 takvim yılında
600.000 TL hasılat elde etmiştir.
Ancak, mükellefin söz konusu faaliyeti nedeniyle nakden tahsil ettiği gelirlerinin de
bulunduğu, takvim yılı sona ermeden tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 2022 yılında mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinden elde edilen gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmekte olup, faaliyet kapsamında bankalar tarafından tevkif edilmiş olan vergiler mükellefin beyanı üzerine hesaplanan
gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, mezkûr maddede belirtilen şartların sağlanması halinde 2023 takvim
yılı ve sonraki yıllar için de istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.
(10) İstisna şartlarının ihlali nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan giderler ile 89 uncu maddesinde yer alan indirimler
beyannamede beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için 213 sayılı Kanunda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi şarttır.
(11) İstisnadan faydalanma şartlarını kaybeden veya istisna şartlarını ihlal eden mükelleflerin istisnadan faydalanılamayan dönemler için geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin
ticari kazanç yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde ise istisna dışı diğer faaliyetler
nedeniyle geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü devam edecektir.
(12) Bankalar tarafından 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında elde
edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağından, 193 sayılı Kanunun 94 üncü
maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca istisnadan faydalananlara bu faaliyetleri
nedeniyle yapılacak ödemelerden ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
(13) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinin beşinci fıkrasına göre, madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer
alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil
etmeyenlerin bu istisnadan faydalanamayacakları hükme bağlanmış ve bu durumda olanların,
94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında kazanç elde eden
ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
aşması nedeniyle istisnadan yararlanamayacak olan mükelleflerin, Kanunun 94 üncü maddesi
kapsamında ücret, kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Örnek 6: Sosyal içerik üreticisi mükellef (E), faaliyetini yürütmek için bir işyeri kiralamıştır. Ayrıca yanında bir işçi çalıştırmakta olup, yaptığı içerik üretim faaliyeti karşılığında
193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında 2022 yılında 950.000 TL kazanç elde
etmiştir.
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Mükellef (E)’nin 2022 yılında elde ettiği kazancın, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde
yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak ve bu kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.
Diğer taraftan, mükellef (E) kiralamış olduğu işyeri nedeniyle 2022 yılında ödediği kira
bedelleri ile çalıştırdığı işçisine ödediği ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaktır. Mükellef (E)’nin yanında çalışan işçisinin ücret geliri ise, 193 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesindeki istisna hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 95 inci maddesi uyarınca vergilendirilecektir.
(14) İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu elde edilen hasılat üzerinden tevkif edilen
vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubu mümkün değildir.
Örnek 7: Mükellef (F), 2022 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden
500.000 TL, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden ise 800.000 TL kazanç
elde etmiştir.
Anılan mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazancı 193 sayılı
Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000
TL) aşmadığından bu kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, internet üzerinden yapılan perakende ticareti faaliyetinden elde ettiği kazanç nedeniyle verilecek yıllık
gelir vergisi beyannamesine bu kazançlar dâhil edilmeyecektir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı tevkif suretiyle ödenmiş vergi olan 75.000
TL (500.000*%15) mükellefin beyanı üzerine hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.
(15) İstisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak tahsil edilmesi halinde, tahsile
konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde,
ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması
durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.
Örnek 8: Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla sosyal içerik üreten mükellef (G)’ye içerik
üretimi karşılığında 5/5/2022 tarihinde cep telefonu verilmiştir. Cep telefonunun alındığı tarihteki rayiç bedeli 15.000 TL’dir.
Sosyal içerik üretimi karşılığında ayni tahsilata konu edilen cep telefonunun, 5/5/2022
tarihindeki rayiç bedeli kadar nakit bedelin 31/5/2022 tarihine kadar bu istisna kapsamında
açılan hesaplara yatırılması halinde, mezkur madde kapsamında istisnadan yararlanılmaya devam edilebilecektir.
(16) Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç
istisnasından sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır.
(17) Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar mezkûr madde
kapsamında istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış
geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır. Diğer taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve
satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.
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Örnek 9: Mobil cihazlar için uygulama geliştiren mükellef (H), geliştirdiği mobil uygulamayı bir yazılım şirketine 600.000 TL’ye satmıştır.
Mükellef (H)’nin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışındaki bu satışı
nedeniyle elde ettiği kazanç istisna kapsamında olmayacaktır.
Örnek 10: Mükellef (I), bilgisayarlar için uygulama geliştirmekte ve geliştirdiği bu
uygulamalar üzerinden reklam geliri elde etmektedir.
Mükellefin geliştirdiği bu uygulamaların akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara
yönelik olmaması ve gelirin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları vasıtasıyla
elde edilmemesi nedeniyle mükellefin bu kazançları dolaysıyla mezkûr istisnadan yararlanması
mümkün olmayacaktır.
(18) Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde
edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.
(19) Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.
Örnek 11: Mükellef (İ) sosyal içerik üreticiliği faaliyetiyle iştigal etmektedir. Mükellefin çeşitli sosyal ağ sağlayıcıları üzerinde kendine ait hesapları bulunmakta olup, mükellef
tarafından üretilen içeriklerin bir kısmı kendine ait hesaplar üzerinden bir kısmı ise üçüncü
taraf hizmet sağlayıcılarına ait hesaplar üzerinden paylaşılmaktadır. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı kendisine ait hesaplarda, mükellef (İ)’nin ürettiği içerikler nedeniyle elde edilen gelirler
üzerinden komisyon bedelini düşmek suretiyle kalan tutarı mükellefin münhasıran bu amaçla
açılan hesabına aktarmaktadır.
Mükellefin istisna kapsamındaki faaliyeti dolayısıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı
aracılığıyla elde ettiği gelirler için mezkûr maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması koşuluyla söz konusu istisnadan yararlanılabilecektir.
(20) Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu
platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için mezkûr
istisna hükümleri uygulanmayacaktır.
Örnek 12: Mükellef (J), kişisel internet sitesinde yemek tarifleri vermekte ve yemeklerin yapılışına ilişkin videolar yayınlamaktadır. Mükellefin faaliyette bulunduğu kişisel internet
sitesinin belirli alanlarında reklamlar yayınlanmakta ve yayınlanan bu reklamlardan kazanç
elde edilmektedir.
Sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren kişisel internet sitelerinin sosyal ağ sağlayıcıları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından mükellefin kişisel internet sitesi aracılığıyla elde ettiği kazanç istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.
Örnek 13: Mükellef (K), sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden matematik dersi eğitim videoları yayınlamakta ve videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan kazanç elde
etmektedir.
Sosyal içerik üreticiliği faaliyetinin sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden yapılmış olması nedeniyle reklam gelirlerinden pay almak suretiyle elde edilen kazanca mezkur istisna hükümleri
uygulanabilecektir.
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Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması
MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi, sosyal içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatın yatırılacağı hesap açılışında kullanılmak üzere bankalara
ibraz edilecektir.
(2) İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılması mümkün bulunmakta olup, bu kapsamda açılan tüm hesapların bağlı bulunulan vergi dairesine Tebliğin 4 üncü
maddesi kapsamında bildirilmesi şarttır.
(3) İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir.
(4) Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen
vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar
beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.
(5) Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda,
hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru)
Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır.
(6) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması durumunda
da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
İstisnadan faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme
MADDE 6 – (1) 213 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde ticaret erbabının defter tutmaya mecbur olduğu hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 176 ncı maddesinde ticari kazanç mükelleflerinin durumlarına göre bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutmak
zorunda oldukları hükmüne yer verilmiştir.
(2) İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden içerikler paylaşan sosyal içerik
üreticileri gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya
tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar ticari kazanç kapsamında vergilendirilmekte olup, 193 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 20/B maddesiyle bu faaliyetlerden elde
edilen kazançlar belirli şartlar dâhilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.
(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, münhasıran 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki
faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı
için 880.000 TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunluluklarının
kaldırılması uygun görülmüştür.
(4) Mezkûr madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari,
zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge
düzenleme zorunlulukları devam etmektedir. Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine
ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete
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ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Mevcut istisna uygulaması
kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden
istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve
matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Örnek 14: Mükellef (L)’nin sosyal içerik üreticiliği faaliyetinin yanında otel işletmeciliği faaliyeti de bulunmaktadır. Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında hasılatının tamamını banka aracılığıyla tahsil eden istisna şartlarını haiz mükellefin 2022 yılında söz konusu
faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:
Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti gayrisafi hasılat
700.000 TL
Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında yapılan giderler
50.000 TL
Otel işletmeciliği faaliyeti gayrisafi hasılat
1.800.000 TL
Otel işletmeciliği faaliyeti giderler
600.000 TL
Müşterek genel giderler
100.000 TL
Mükellef sosyal içerik üreticiliği faaliyeti ile bu istisna kapsamına girmeyen faaliyeti
birlikte yaptığı için sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin gider, maliyet ve müşterek giderlerden sosyal içerik üreticiliği faaliyetine düşen pay vergiye tabi otel işletmeciliği faaliyetine
ilişkin kazancın tespitinde dikkate alınamayacaktır.
Buna göre; mükellefin 2022 yılında,
a) Otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin;
- Hasılat toplamı: 1.800.000 TL,
- Müşterek genel giderlerden otel işletmeciliği faaliyetine düşen pay tutarı: 72.000 TL
[100.000 TL * (1.800.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
b) Sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin;
- Hasılat toplamı: 700.000 TL,
- Müşterek genel giderlerden sosyal içerik üreticiliği faaliyetine düşen pay tutarı: 28.000
TL [100.000 TL * (700.000 TL / (700.000 TL + 1.800.000 TL))]
Söz konusu dönemde sosyal içerik üreticiliği faaliyetine ilişkin istisna kapsamında tevkif edilen vergi 105.000 TL (700.000 TL * %15) olup, yapılan tevkifat bu faaliyete ilişkin nihai
vergi olacaktır. Müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen kısım (28.000
TL) ile sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında yapılan giderler (50.000 TL) otel işletmeciliği faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
(5) Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı
Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.
(6) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, mezkûr madde kapsamında kazançları
istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesine göre gider pusulası yerine geçebilecektir.
Takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanmak veya istisnadan vazgeçmek isteyen
mükelleflerin durumu
MADDE 7 – (1) Takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler,
Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulundukları vergi dairelerinden istisna belgelerini almalarını müteakip;
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a) Yeni hesap açılışında bankalarda hesap açtırdıkları tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.
b) Mevcut hesaplardan münhasıran istisna faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili amacıyla
kullanılacak hesaplar için ise mevcut hesabın bu amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin
bankaya ibraz edildiği tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.
(2) Mükellefler, takvim yılı başı ile istisnadan faydalanabilecekleri tarih arasındaki kıst
dönem faaliyetleri için ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verecekler, bu kişilerin söz konusu dönem için defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları da bulunacaktır.
(3) İstisnadan faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna uygulamasından
vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine bu durumu bildirdikleri tarih
itibarıyla istisna kapsamından çıkabileceklerdir. Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi
ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren
on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden takvim yılının son günü arasında geçen kıst dönem için yukarıda
sayılan beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir.
Örnek 15: Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde
kazanç istisnasından yararlanan mükellef (M) sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı 2022
takvim yılında 700.000 TL kazanç elde etmiştir.
Anılan mükellef, istisnadan faydalanmakta iken 1/3/2023 tarihinde mevcut istisna uygulamasından vazgeçmek istediğini bağlı bulunduğu vergi dairesine ve istisna kapsamındaki
hasılatını tahsil ettiği bankaya bildirmiştir.
İstisna kapsamından çıkan mükellef (M)’nin 1/3/2023 tarihinden itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacak, bu tarihten itibaren
yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüklerini de yerine
getirmesi gerekecektir.
İstisna şartlarını sağlamadığı tespit edilenler
MADDE 8 – (1) Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın
tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki
vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil
olunur.
(2) İstisna kapsamındaki faaliyetlerde bulunan ancak bazı dönemlerde istisna şartlarını
sağlamadığı tespit edilen mükellefler, şartları haiz olmadıkları dönemler için istisnadan faydalanamayacak, şartları sağladıkları dönemler için ise istisnadan faydalanabileceklerdir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/63)

MADDE 1 – 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan tablodaki “Kıvırcık Koyunu (9)” satırı ile “Orta Anadolu Merinosu Koyunu (8)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/12/2021

31682
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:

382

—— • ——
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

394
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

403

—— • ——
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

404
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

410

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

377

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

378
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

379

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

392

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

380
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

383

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

384
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

385

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

386
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

412

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

398

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

405
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Kapalı Devre Kamera Sistemi Malzemeleri kuruluşça hazırlanan
teknik şartnamesine, kamera ve kayıt cihazları için Hikvision markasına uygun olarak Ofis’imiz
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, markası ve 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, 25.01.2022 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’da evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine,
kamera ve kayıt cihazları için Hikvision markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen teklifler daha sonra 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 verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.

540/1-1
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ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İhalenin Konusu:
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Eskipazar Mahallesi 5016
ada 5 parselde kayıtlı 2.773,89 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye
çıkartılmıştır.
2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:
2.1. İdarenin Adı

: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim

: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres

: Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18
2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı
Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2
Altınordu/ORDU)
2.6. İhale Tarihi ve Saati

: 02/02/2022 Çarşamba günü Saat: 14:05

2.7. İhale Usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi
gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:
Taşınmazın muhammen satış bedeli 5.600.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise
168.000,00 TL'dir.
4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube
Müdürlüğünden, 250,00 TL bedelle satın alınacaktır.
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
A) Gerçek Kişiler :
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
2. Nüfus Kayıt Örneği.
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta adresi,
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış
Noter tasdikli imza beyannamesi,
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
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8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
B) Tüzel Kişiler :
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve
faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu
yoktur belgesi.”
9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son
güncel tasdikli örneği.
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
6- Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek
ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube
Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen
gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile
gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler
kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur.
269/1-1
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KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT SAHİPLERİ
ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Konu: Küçük alan ihale ilanı
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük
alan olarak 1 adet II. Grup ER: 3418643 sayılı küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat
sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 27.01.2022 tarihinde saat 09.30 da
ihale edilecektir.
1- Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en
az on beş gün önceden ilan edilecektir.
2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri
arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No,
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin
yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az
olamaz.
5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi
halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır.
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi
halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre
içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.
f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.
6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların,
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım,
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları
gerekmektedir.
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TOPLUMSAL YAŞAMA UYUMUN DESTEKLENMESİ İÇİN MÜLTECİLERE DESTEK
PROJESİ FİNANSAL DOĞRULAMA VE DENETİM HİZMET ALIMI İÇİN
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
Türkiye Kızılay Derneğinden:
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CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 1. VE 2. KATTA BULUNAN 8 ADET SİNEMA
SALONUNUN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Caddebostan Kültür Merkezi 1. ve 2. katta bulunan 8 adet Sinema Salonlarının
Kiralanması İşi 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle 10 yıllığına
01.02.2022 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 01.02.2022 tarihinden bir gün
öncesi 31.01.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH.BED

8 adet sinema

400.000,00TL/Ay

Salonları

+KDV.

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

1.440.000,00TL.

1.000,00- TL.

İHALE GÜN VE SAATİ
01.02.2022 Saat 14.00’da
İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı
bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h) ihale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili (sinema salonu
işletmeciliği) hizmet verdiklerine dair kamu kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.
ı) İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair
belge,
i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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BİLBOARD TÜRÜ REKLAM ÜNİTELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE
EDİLECEKTİR
İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Kadıköy Belediyesi sınırları dahilinde muhtelif yerlere konulacak 150 adet bilboard türü
reklam ünitesi (ayrıca 150 adet Belediye tarafından kullanılacaktır.) 2886 sayılı yasanın
36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 27.01.2022 Perşembe günü saat 14.00’ da
ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.01.2022 tarihinden bir gün
öncesi 26.01.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ
Bilboard türü
Reklam
üniteleri

AYLIK MUH.BED

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

432.207,00TL.

1.000,00- TL.

240.115,00TL/Ay
+KDV.

İHALE GÜN VE SAATİ
27.01.2022 Saat 14.00’da
İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı
bulunması,
g)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde hizmet
verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış İş Bitirme Belgesi.
ı)Belediyeye kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olmadığına dair belge,
ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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RAKET VE MEGALİGHT TÜRÜ REKLAM ÜNİTELERİ
KİRAYA VERİLECEKTİR
İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Kadıköy Belediyesi sınırları dahilinde muhtelif yerlere konulacak 201 adet (392 yüzlü)
raket ve 5 adet megalight (ayrıca 25 adet raket ve 2 adet megalight Belediye tarafından
kullanılacaktır) türü reklam ünitesi 2886 sayılı yasanın 36.maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5
yıllığına 27.01.2022 Perşembe günü saat 14.10’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 27.01.2022 tarihinden bir gün
öncesi 26.01.2022 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH. BED

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

Raket türü
reklam
üniteleriMegaliht

78.900,90TL/Ay +KDV.

142.021,62 TL.

1.000,00- TL.

İHALE GÜN VE SAATİ
27.01.2022 Saat 14.00’da
İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,
b) Nüfus sureti (onaylı),
c) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir.)
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı
bulunması,
g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
h) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde hizmet
verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış İş Bitirme Belgesi.
ı) Belediyeye kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olmadığına dair belge,
ı) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 9381 ada 5 nolu
parselde kayıtlı 3000,00 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 05/01/2022 tarihli ve 2022/4 sayılı
Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.
2. İhale 26 OCAK 2022 Çarşamba günü saat 14:00 'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Bul. No: 134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye
Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.
maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.500.000,00 TL (Dört milyon
beş yüz bin TL.) Geçici Teminat Bedeli 135.000,00 TL (Yüz otuz beş bin TL) olup, geçici
teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
4. Söz konusu parsel imar planında KARMA KULLANIM ALANLARI E=1,70
MaxKat=10 olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı
bulunmamaktadır.
5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1, Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli
ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.
6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL)+ (Muhammen bedelin 0,0005’i)
2.250,00 TL bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak
görülebilir.
7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat
12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları
gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15 (on beş)gün
içerisinde pazarlık usulü ile satılır
9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
• 2022 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı
oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi
satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya
kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin
belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka
Teminat Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR
Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama
Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet terk edilmiş 2448,54 hektar büyüklüğündeki
jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İhale, 24/01/2022 Pazartesi günü saat 14:30’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci
Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet
Binası) 1. Kat toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Parmakkurdu Mahallesi, Alanı: 2448,54 Ha, Pafta: O33a2,N33d3
Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 129.572-TL, Geçici Teminatı: 3.887,16-TL
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
Sağa(Y)
0646193
0650555
0652900
0649290
Yukarı(X)
4092895
4101666
4101100
4092816
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;
A- Gerçek Kişiler için;
Müracaat dilekçesi
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda
teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza
sirküsü ibraz etmesi;
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin
noter tasdikli aslı
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;
Müracaat dilekçesi
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686
sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;
b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda
teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair
yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
Taliplilerin istenilen belgeleri 24/01/2022 Pazartesi günü Saat 14:30’da dosya halinde
ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik
olanlar ihaleye katılamazlar.
Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
68/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR
Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama
Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 1 (bir) adet terk edilmiş 2106,76 hektar büyüklüğündeki
jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İhale, 24/01/2022 Pazartesi günü saat 15:00’da, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci
Bulvarı No:662/Yenişehir adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası(Eski İl Özel İdare Hizmet
Binası) 1. Kat toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Esenli Mahallesi, Alanı: 2106,76 Ha, Pafta: O33a2
Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 112.195-TL, Geçici Teminatı: 3.365,85-TL
1.Nokta 2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
7.Nokta
Sağa(Y)
0645264 0644789
0646780 0651550
0648770 0647583 0647087
Yukarı(X) 4088786 4089668
4092880 4092760
4087885 4087880 4088737
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;
A- Gerçek Kişiler için;
Müracaat dilekçesi
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda
teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
e) Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza
sirküsü ibraz etmesi;
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin
noter tasdikli aslı
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;
Müracaat dilekçesi
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686
sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;
b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda
teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair
yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
Taliplilerin istenilen belgeleri 24/01/2022 Pazartesi günü Saat 15:00’da dosya halinde
ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik
olanlar ihaleye katılamazlar.
Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
69/1-1
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BARİYER SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Bariyer sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi
kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 98 - 0372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: Semanur.arslan@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No
: 2226002
b) İKN
: 2022/13145
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı - Bariyer sistemi temini - 1 Kalem
ç) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü iş sahası.
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin
imzalandığının
idare
tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/İşin Süresi
: İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b) Tarih ve saati
: 25.01.2022 Salı günü saat: 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler

12 Ocak 2022 – Sayı : 31717

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır.
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
435/1-1
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5000 kVA TRANSFORMATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
5000 kVA TRANSFORMATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.
maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 1900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: zekai.kayik@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No
: 2222001
b) İKN
: 2022 / 12370
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: Mal alımı-5000 kVA trasformatör temini - 2 adet
ç) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarı/Zonguldak
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin
imzalandığının
idare
tarafından
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden
itibaren teslim süreleri başlayacaktır.
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b) Tarih ve Saati
: 07.02.2022 Pazartesi günü saat: 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. İmalatçı firmaya ait TS EN ISO 9001 / EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,
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6.2. İmalatçı firmaya ait TS EN ISO 14001 / EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem
Belgesi,
6.3. İmalatçı firmaya ait TSE Belgesi veya TS EN 17065 standardına göre akredite olmuş
ürün belgelendirme kuruluşlarından birinden alınan ürün belgelendirme sertifikaları,
6.4. İmalatçı firma laboratuvarına ait akreditasyon kapsamı;
6.5. Transformatör buşing terminallerine ait teknik çizimler ve detaylar
6.6. Bütün teçhizatı monte edilmiş transformatörün genel boyutlarını gösteren resimler
6.7. Tip Deney Raporları
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi
vb.) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
436/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğretim
görevlisi alım ilanı “Kimya Bölümü veya Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Eczacılık,
Organik Kimya, Biyokimya, Analitik Kimya veya Anorganik Kimya alanlarının birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak” şekilde düzeltilmiştir.
536/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI
HAKKINDA İLAN
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi tarafından 19.10.2020 tarihinde 2020/554548 İhale Kayıt No ile yapılan ve
03.12.2020 tarihinde sözleşmeye bağlanan “68 GA Peptid Bileşikleri İle Sentez ve PET-BT
Görüntüleme, 177 LU Peptid Bileşikleri İle Sentez Tedavi Hizmetleri ve PET BT Hizmet Alımı”
ihalesi kapsamında;
SİNTİAS Nükleer Tıp Ticaret Limited Şirketi (Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım
Çobançeşme E5 Yanyol Cad. 2 No:8/2/20 Bakırköy / İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası-Sicil
No: 352280, Vergi Dai./No: Bakırköy V.D./ 611 007 0535) ile bu şirketin sermaye hissesinin
yarısından fazlasına sahip olan ortağı Said ÇİLER (T.C. Kimlik No: 32404780974) ’e;
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve
27.07.2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı;
Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 23.12.2021 tarihli ve E.2021/1460 sayılı kararı ile
verilen; “…DAVA KONUSU İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI…” yönündeki
kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 07.01.2022 tarihli ve E.18 sayılı Olur’u ile
kaldırılmıştır.
Duyurulur.
510/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
DÜZELTME İLANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)
30.12.2021 tarihli ve 2579891 sayılı ihaleden yasaklama oluruna istinaden 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca Lina Profil Metal İnşaat Hırdavat Nakliyat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ile bu şirketin sermayesinin tamamına sahip olan Fatih ŞENDAL hakkında verilen
1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair
ilan 06.01.2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu yasaklama ilanında, Lina Profil Metal İnşaat Hırdavat Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin Vergi Kimlik numarası sehven “7630901264” olarak yazılmış olup,
06.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi kimlik numarası “6090574850” olarak
düzeltilmiştir.
514/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

515/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

520/1-1

12 Ocak 2022 – Sayı : 31717

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

12 Ocak 2022 – Sayı : 31717

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

509/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

12 Ocak 2022 – Sayı : 31717

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle,
yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde
istihdam edilmek üzere; toplam 16 (onaltı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Sıra
No

KPSS
Kadro Unvanı

Adet

Mezuniyet

Puan Aranan Nitelikler
Türü
Muhasebe,

Bilgisayar

Destekli

Muhasebe,

Bilgisayarlı

KPSS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
1

Büro Personeli

1

Önlisans

(P93) Uygulamaları Önlisans Programlarından birinden mezun
2020

olmak.
KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği veya Veteriner

KPSS
2

Teknisyen

1

Önlisans

(P93)
2020

Sağlık Teknikerliği Önlisans Programlarından birinden mezun
olmak.
Mezuniyet sonrası alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak ve bunu
SGK dökümü ile belgelendirmek.
KPSS’den en az 60 puan almış olmak
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin veya Çok Programlı

KPSS Anadolu Liselerinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı
3

Teknisyen

1

Ortaöğretim

(P94) Çerçeve Öğretim Programı Veteriner Sağlık Dalından mezunu
2020

olmak.
KPSS’den en az 60 puan almış olmak,
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı
Önlisans mezunu olmak. UGT 2041 Doğalgaz yangınlarına
Müdahale Teknikleri, UGT 1601 Kontrolsüz Gaz Çıkışlarına

KPSS
4

Teknisyen

1

Önlisans

(P93)
2020

Müdahale Teknikleri ve PE Kaynakçı Yeterlilik sertifikalarına
sahip olmak, Doğalgaz iç Tesisatçılığı Isıtma ve Doğalgaz
Kurs Belgesine Doğalgaz işletme ve bakım operatörlüğü
kimlik kartına sahip olmak.
Mezuniyetinden sonra belgelendirmek şartıyla alanında en az
5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.
KPSS’den en az 55 puan almış olmak,
Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak, ilanın son

KPSS başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3

Destek
5

Personeli
(Şoför)

1

Önlisans

(P93) (üç) ay kalmış D-C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2020

Sürücü Belgesiyle ilgili olarak 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
KPSS’den en az 55 puan almış olmak,
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Lise ve dengi okul mezunu olmak, ilanın son başvuru tarihi
Destek
6

Personeli

KPSS itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 (üç) ay kalmış
1

Ortaöğretim

(Şoför)

(P94) D-C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Sürücü Belgesiyle
2020

ilgili olarak 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
KPSS’den en az 55 puan almış olmak.
Lise ve Dengi Okulların; Bahçecilik Alanı ve Dalları / Tarım

Destek
7

Personeli

KPSS Teknolojileri Alanı ve Dalları / Tarım Alanı ve Dallarının
2

Ortaöğretim

(Bahçıvan)

(P94) birinden mezun olmak.
2020

B sınıfı üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak. KPSS’den en
az 55 puan almış olmak.

Destek
8

Personeli

KPSS
4

Ortaöğretim

(Temizlik )

(P94)
2020

Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak. İşyerinin
bürolarında ve açık alanlarında temizlik, hizmetlerinde
istihdam edilmek üzere,
KPSS’den en az 55 puan almış olmak,
Güvenlik ve Koruma Önlisans Programlarından mezun olmak
veya herhangi bir Önlisans Programından mezun olup 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve
14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini
başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. (Son
başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay
kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.)

9

Koruma

4

Güvenlik

(Erkek-

Görevlisi

Bayan)

KPSS
Ön lisans

(P93)
2020

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Son başvuru tarihi itibarı ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş
olmak.
Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında
farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
Kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında
farkın 10 dan fazla, 13 ten az olmamak.
Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için)
Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık kuruluşlarından
alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)

A-GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
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3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak,
5)- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı
- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma
sonucu olumlu olmak.
10) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması
halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.
B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmadığını belgelendirmek.
3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB
veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
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C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin
edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet
belgesi,
4) 2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama
kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (
Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış olmak.)
8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna başvurular için kilo / boy bilgisi (Sağlık
kuruluşlarından alınacak boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir.)
9) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
10) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi; Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmelidir. Bu belge ile birlikte
çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde
www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle
birlikte 12/01/2022 / 26/01/2022 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile
göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde
yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer
sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan
başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)
NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını
korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü
yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca
incelenecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
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5) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
E. SONUÇ
1) Tüm başvurular ilgili alanların 2020 KPSS (B) grubu puanlarına göre
değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun
olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5
(beş) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların
teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş
günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)
iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına
yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya
yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı
olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan
itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla
hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Başlangıç: 12/01/2022
Başvuru Bitiş : 26/01/2022 (Mesai Bitimi )
Başvuru Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok
BURDUR Tel: 0248 2131082
330/1-1
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1-ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans
derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİİÇİNARANAN KOŞULLAR:
1-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan
İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren
bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85
almış olmak).
3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı
olmalıdır.)
2-YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript
belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci
belgesi)
4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5-YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7-2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8-SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi
İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi
: 12.01.2022
Son Başvuru Tarihi
: 26.01.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 01.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi
: 03.02.2022
-Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde
www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla
başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan
26.01.2022 çarşamba günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu
Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Hukuk Fakültesi - Çengelköy Yerleşkesi:
Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul.
Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr
Fakülte /
Yüksekokul

Bölüm / Program

Unvan

Kadro
Sayısı

ALES
ALES

Puan

YDS

Özel Koşullar

Türü
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar

Bilgisayar

Öğretim

Programcılığı

Görevlisi

ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol

Herhangi
1

70

bir puan

-

türü

Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknikleri Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim
Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar
Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar
Programcılığı, Matematik-Bilgisayar
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Optisyenlik
Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi
Dokümantasyon ve
Sekreterlik

Öğretim
Görevlisi

Öğretim
Görevlisi

Herhangi
1

70

bir puan

Optik ve Akustik Mühendisliği lisans
-

türü

tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sağlık Yönetimi, Bilgi Belge Yönetimi

Herhangi
1

70

bir puan

bölümünden mezun olmak ve ilgili alanda

-

türü

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve
bu alanların birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
alanlarının birinden lisans mezunu olup, aynı

Aşçılık

ÖğretimG
örevlisi

Herhangi
2

70

bir puan

alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak veya
-

türü

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
lisans mezunu olup belgelendirmek koşulu ile
alanında en az iki (2) yıl deneyim sahibi
olmak.
Konaklama İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği
veya Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans

Turizm ve

ÖğretimG

Otelİşletmeciliği

örevlisi

Herhangi
1

70

bir puan

mezunu olmak, Turizm Otel İşletmeciliği
-

türü

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak,
belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim
Kurumlarında alanıyla ilgili en az iki (2) yıl
ders verme deneyimine sahip olmak.

Adalet

Öğretim
Görevlisi

Herhangi
1

70

bir puan
türü

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel
-

Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak, aynı alanda doktora yapıyor olmak.
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Fakültesi
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Özel Hukuk

Araştırma
Görevlisi
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Ticaret Hukuku alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim

Araştırma

Sistemleri

Görevlisi

1

70

E. A

50

ve Teknolojileri, Bilgisayar veya Yazılım
Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri
Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı
özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter
tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını,
üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.01.2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı
özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2
adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.01.2022 Çarşamba günü
saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları
gerekmektedir.
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini,
lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve
yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içinde 26.01.2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek
suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber
https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltmeve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu
doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 26.01.2022
Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması
gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü , Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı /Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüDudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
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Hukuk Fakültesi Dekanlığı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı - Çengelköy
Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul
Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr
Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim
Üyesi

Açıklama

Unvan

Medeni Hukuk

1

Medeni Hukuk alanında doçent unvanını
almış olmak.

Prof. Dr.

1

İdare Hukuku alanında doçent unvanını
almış olmak.

Prof. Dr.

1

İdare Hukuku alanında doktora yapmış
Dr. Öğr. Üyesi
olmak.

Anayasa Hukuku

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış
Dr. Öğr. Üyesi
olmak.

Medeni Usul İcra İflas
Hukuku

1

Medeni Usul İcra İflas Hukuku alanında
Dr. Öğr. Üyesi
doktora yapmış olmak.

Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi
alanında doktora yapmış olmak.

1

Tezli yüksek lisans ve doktora derecelerini
Fizik, Atom ve Molekül Fiziği alanlarından
birinde almış olmak, belgelendirmek koşulu Dr. Öğr. Üyesi
ile Yükseköğretim Kurumlarında en az iki (2)
yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.

2

Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı,
İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı
veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde
Dr. Öğr. Üyesi
tezli yüksek lisans ve doktora / sanatta
yeterlik yapmış olmak. İngilizce ders verme
yeterliğine sahip olmak.

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda
Mühendisliği alanlarından birinden doktora
mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Dr. Öğr. Üyesi
Yükseköğretim Kurumlarında en az iki (2) yıl
ders verme deneyimine sahip olmak.

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
doçent unvanını almış olmak.

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
doçent unvanını almış olmak.

Doç. Dr.

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Yazılım
Mühendisliği,
Matematik
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları,
Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dr. Öğr. Üyesi
dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Yazılım
alanlarından birinde çalışmalara sahip
olmak.

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

İdare Hukuku
Hukuk Fakültesi

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Grafik (İngilizce)
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Yazılım Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)

Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi

Prof. Dr.
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1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında
doçent unvanını almış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

2

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Yazılım
Mühendisliği,
Matematik
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları,
Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim
Dr. Öğr. Üyesi
dallarından birinde doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Yazılım
alanlarından birinde çalışmalara sahip
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip
olmak.

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği
veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dr. Öğr.Üyesi
Dallarından birinde doktora yapmış olmak.

1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği
veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim
Dr. Öğr. Üyesi
Dallarından birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

1

İnşaat Mühendisliği alanında lisans ve tezli
yüksek lisans yapmış olmak. Proje ve
Yapım Yönetimi Ana Bilim Dalında doktora
Dr. Öğr. Üyesi
yapmış
olmak.
Yükseköğretim
Kurumları’nda en az dört (4) yarıyıl ders
verme deneyimine sahip olmak.

Yönetim Sistemleri
Bilişim

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik,
Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri,
Bilişim
Sistemleri
ve Dr. Öğr. Üyesi
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Yönetim
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği
alanlarından
birinde
doktorasını yapmış olmak.

Siyaset Bilimi Kamu
Yönetimi ve

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar
doçentliğini almış olmak.

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı,
Karşılaştırmalı
Edebiyat
alanlarından birinde doçent unvanını almış
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip
olmak.

Prof. Dr.

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı alanlarından birinde doçent
unvanını almış olmak. İngilizce ders verme
yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı,
Karşılaştırmalı
Edebiyat
Dr. Öğr. Üyesi
alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)

İnşaat Mühendisliği

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sayfa : 101

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

alanında

Doç. Dr.

Doç.Dr.
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr.
Üyesi alınacaktır.
BAŞVURU KOŞULLARI:
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: https://www.toros.edu.tr/
dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilmeve-Atanma-olcutleri.pdf)
• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7.
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
- Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı
örnekleri,
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama
tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak gönderilecektir.)
Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051--Torosuniversitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını
gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için – bilgi www.toros.edu.tr)
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği
dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması,
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
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Sayfa : 103

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî
seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan
fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı
olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.
maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.
maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
8. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 20 gün
içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir
33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
Not: Yayınlar için hazırlanacak dosyaların PDF formatında CD ile teslim edilmesi tercih
edilir.
Alım Yapılacak Bölümler;
Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Kadro Unvanı

Kadro
Sayısı

Özel Şart Açıklama
Tasarım alanında doktora yapmış

MESLEK
YÜKSEKOKULU

TASARIM BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIM

olmak ve en az 2 eğitim öğretim
Profesör

1

PROGRAMI

dönemi lisans ve/veya yüksek lisans
düzeyinde grafik tasarım dersi
yürütmüş olmak.

TIBBİ HİZMETLER VE
TEKNİKLER BÖLÜMÜ/

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve
Dr. Öğr. Üyesi

1

İLK VE ACİL YARDIM PR.
SAĞLIK

TIBBİ HİZMETLER VE

HİZMETLERİ

TEKNİKLER BÖLÜMÜ/

MESLEK

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

YÜKSEKOKULU

TEKNİKLERİ PR.

almış olmak.
Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve
Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve
Profesör

1

İLK VE ACİL YARDIM PR

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını
Dr. Öğr. Üyesi

2

BÖLÜMÜ
BESLENME VE
DİYETETİK BÖLÜMÜ

endokrinoloji alanında uzmanlığını
almış olmak.

FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON

Genel Cerrahi alanında uzmanlığını
almış olmak.

TIBBİ HİZMETLER VE
TEKNİKLER BÖLÜMÜ /

dermatoloji alanında uzmanlığını

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında yapmış olmak.
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında
yapmış olmak.

Sayfa : 104
GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
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Turizm Eğitimi, Turizm İşletmeciliği,

GASTRONOMİ VE
MUTFAK SANATLARI

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya
Dr. Öğr. Üyesi

1

BÖLÜMÜ

alanlarından birinde doktora yapmış
olmak.
İç Mimarlık veya Mimarlık Bölümü

GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE
MİMARLIK

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Lisans Mezunu olmak, yüksek lisans
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi

1

ve doktorasını İç Mimarlık veya
Mimarlık Anabilim dalında yapmış

FAKÜLTESİ

olmak.
Mühendislik alanlarının birinden
lisans mezunu olmak ve Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım

Profesör /
Doçent /

1

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarından herhangi birinde yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak ve
Yazılım alanında bilimsel çalışmalar

MÜHENDİSLİK

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

FAKÜLTESİ

(%100 İngilizce)

yapmış olmak.
Mühendislik alanlarının birinden
lisans mezunu olmak ve Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım

Profesör /
Doçent /

2

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
alanlarından herhangi birinde yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak ve
Bilgisayar Donanımı alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümlerinin birinden

Profesör /
Doçent /

1

Dr. Öğr. Üyesi
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

lisans veya yüksek lisans mezunu
olmak ve bu alanların birinde doktora
yapmış olmak, Haberleşme alanında

ELEKTRİK- ELEKTRONİK

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik, Elektrik-Elektronik

(%100 İngilizce)

Mühendisliği Bölümlerinin birinden

Profesör /
Doçent/
Dr. Öğr. Üyesi

1

lisans veya yüksek lisans mezunu
olmak ve bu alanların birinde doktora
yapmış olmak, Kontrol alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
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Elektrik, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümlerinin birinden

Profesör /
Doçent /

1

Dr. Öğr. Üyesi
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

lisans veya yüksek lisans mezunu
olmak ve bu alanların birinde doktora
yapmış olmak, İşaret İşleme alanında

ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
(%100 İngilizce)

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümlerinin birinden

Profesör /
Doçent /

1

Dr. Öğr. Üyesi

lisans veya yüksek lisans mezunu
olmak ve bu alanların birinde doktora
yapmış olmak, Elektrik Güç alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Profesör /
Doçent /

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans
1

Dr. Öğr. Üyesi

MÜHENDİSLİK

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

FAKÜLTESİ

(%30 İngilizce)

Dalında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans

Profesör /
Doçent /

2

Dr. Öğr. Üyesi

mezunu olmak ve Geoteknik
Anabilim Dalında doktora yapmış
olmak

Profesör /
Doçent /

mezunu olmak ve Yapı Anabilim

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans
1

Dr. Öğr. Üyesi

mezunu olmak ve Hidrolik Anabilim
Dalında doktora yapmış olmak
Endüstri Mühendisliği veya İşletme

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ

Mühendisliği alanında lisans mezunu
Dr. Öğr. Üyesi

1

(%100 İngilizce)

olmak ve yükseköğretim kurumunda
asgari beş eğitim-öğretim yılı öğretim
üyesi olarak ders yürütmüş olmak.
Endüstri Mühendisliği alanında

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ

Profesör /

MÜHENDİSLİĞİ

Doçent /

(%100 İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

doktora yapmış olmak ve Yöneylem
1

alanında çalışmaları olmak veya
Yöneylem Araştırması alanında
doktora yapmış olmak.
Mühendislik alanlarının birinden
lisans mezunu olmak ve Endüstri

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ

Profesör /

MÜHENDİSLİĞİ

Doçent /

(%100 İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendisliği Anabilim Dalında
2

doktora yapmış olmak, Üretim
Planlama, Ergonomi ve/veya
Simülasyon (Benzetim) konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)

1

YÖNETMELİK
–– İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

2

TEBLİĞLER
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)

6
8
18

İLÂN BÖLÜMÜ
19
a - Yargı İlânları
26
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
56
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
135

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

