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YÖNETMELİKLER

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belir-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve

(c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 7/4/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır. 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Dokuz Eylül Üniversitesi Ar-

keoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma grubu: Merkezin çalışma gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (DEU-ARKEUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Ülkemiz coğrafyasında prehistorik dönemlerden

Bizans döneminin sonuna kadar uzanan zaman dilimine ait arkeolojik mirasın tespitine, açığa
çıkarılmasına, korunmasına, tanıtılmasına ve belgelenmesine katkı sağlamak, arkeolojik araş-
tırmalarda ele geçen buluntuları arkeometrik yöntemler kullanarak incelemek, arkeoloji ve
arkeometri konularında arşivler derlemek, bu alanlarda araştırma, proje, bilimsel etkinlik ve
yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Modern yöntemler kullanarak yeni arkeolojik keşifler yapmak üzere, Anadolu coğ-

rafyası boyunca keşif gezileri, survey (yüzey araştırması) ve kazı programları düzenlemek; bu
alanda bilim, araştırma, eğitim kurumlarıyla ve programları maddi olarak destekleyecek özel
kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Prehistorik dönemlerden Bizans döneminin sonuna kadar uzanan tarihsel süre içeri-
sinde, bir geçiş noktası üzerinde bulunan Anadolu’da gelişen kültürel gelişim ve değişimin bo-
yutlarına açıklık getirecek arkeolojik araştırmalar gerçekleştirmek.
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c) Üniversitede, Türkiye Arkeolojisi hakkında halen yapılmakta olan araştırmalara kay-
nak sağlamaya çalışmak ya da araştırma yapmak isteyen öğretim elemanı ile öğrencileri des-
teklemek için çaba sarf etmek.

ç) Ülkemizdeki arkeolojik çalışmalar sırasında ele geçen ya da çeşitli şekillerde ince-
lemesi talep edilen buluntuları arkeometrik yöntemler kullanarak incelemek, bu amaç doğrul-
tusunda Merkez faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan alt yapıyı geliştirmek, uygulamalı atölye ça-
lışmalarının yapılacağı laboratuvarlar kurmak; kerpiç, seramik, taş, kemik ve madeni eserlerin
arkeometrik yöntemler kullanılarak incelemek, ayrıca onarım ve korunmalarına yönelik olarak
restorasyon ve konservasyon programları geliştirmek, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışında Türkiye Arkeolojisi ve Arkeometri üzerine çalışmalar yapan
bilim, araştırma ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde semi-
ner, konferans, kongre, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu tür toplan-
tılara katılmak, akademik ve popüler düzeyde yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, yayın
çalışmalarına katılmak.

e) Çalışma alanıyla ilgili danışmanlık, bilirkişilik hizmetleri vermek, raporlar hazırla-
mak.

f) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği
usul ile görevinden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı
durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tara-
fından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir,
görevi süresi dolmadan da görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur. Müdürün görevi
başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birisi Müdürlüğe vekâlet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
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ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, işlemlerin etik kural-

lara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-

dirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulun-

mak. 

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürü-

tülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali

kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak, bu kapsamda Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt

içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek dört üye olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dı-

şında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyenin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile

yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak altı ayda bir defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür

gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli ma-

zereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu

üyeliği sona erer. 

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-

lemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaların temel ilkele-

rini belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

f) Merkezin yaptığı bütün çalışmalarda; etik kurallara, kanuni usul ve esaslara, her türlü

iş ve işlemlerin yürütümünde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uyulmasını ve gerekli

izinlerin alınmasını sağlamak.
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Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl-

lığına görevlendirilen, tercihen Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan en az altı,
en fazla sekiz kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler
de Danışma Kurulunda görev alabilir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda
görev alamaz. Süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek gör-
mesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
salt çoğunluğu talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkezin amaçları

doğrultusunda faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesine yönelik görev yapacak çalışma
grupları oluşturulabilir. Üniversite dışında başka üniversiteler veya özel ve kamu kurum ve ku-
ruluşlarındaki uzman kişiler de çalışma gruplarında görev alabilir. Çalışma grubunun görevleri,
kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdürün önerisiyle
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet ve ekipman Merkez

demirbaşına kaydedilir ve Merkezin amaçları için kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 17 – (1) 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile 12/5/1998 ta-
rihli ve 23340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya-Orta
Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN

KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE 
ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN 

KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(III-42.1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tara-

fından yeni müşteri kabulünde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve mesafeli
olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine ge-
çecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunlarla ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler
saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Açık rıza: 6698 sayılı Kanunda tanımlanan açık rızayı,
b) Aracı kurum: 6362 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım

hizmet ve faaliyetlerinden mezkur fıkranın (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları mün-
hasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,

c) Belge Kayıt Tebliği: 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında
Tebliğ  (III-45.1)’i,

ç) Beyaz ışık: Gün ışığı gibi görünürde renksiz olan ışığı,
d) Güvenlik öğeleri: Kimlik belgesinde yer alan giyoş, gökkuşağı baskı, optik değişken

mürekkep, gizli görüntü, hologram ve mikro yazıyı, 
e) Kimlik belgesi: 3/12/2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde tanımlanan kimlik kartını,
f) Kimlik Paylaşımı Sistemi:  20/8/2020 tarihli ve 2837 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla

yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanan Kimlik Paylaşımı
Sistemini,

g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) MRZ: Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçim-

lendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit
boyutlu alanı,

ı) Personel: Uzaktan kimlik tespiti sürecini yönetmek amacıyla aracı kurum veya port-
föy yönetim şirketi tarafından görevlendirilmiş kişiyi, 
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i) Portföy Yönetim Şirketi: 6362 sayılı Kanunun 55 inci maddesi hükümleri çerçeve-
sinde faaliyet gösteren, ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan ser-
maye piyasası kurumunu,

j) SMS OTP: Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu kısa mesaj servis aracı-
lığıyla iletilen tek kullanımlık parolayı,

k) Yakın alan iletişimi: Elektronik cihazların güvenilir, temassız işlem yapabilmesini
ve sayısal içeriğe ve/veya elektronik cihazlara erişimini mümkün kılan, veri okuma ve yaz-
makta kullanılan kısa menzilli kablosuz teknolojiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Uzaktan kimlik tespiti, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde

personel ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak
görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile yapılır.

(2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde uy-
gulanır. Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespiti yöntemine benzer ve asgari se-
viyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanır.

(3) Kimlik tespiti sırasında kullanılacak belgelere, bu belgelerde var olan doğrulanabilir
özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ilişkin detaylı dokü-
manlar oluşturulur.

(4) Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası tekno-
lojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alı-
nır.

(5) Uzaktan kimlik tespiti için kullanılacak süreçler ve sistemler yoluyla uzaktan kimlik
tespiti işlemi, kritik işlem olarak değerlendirilir ve işlemin bilgi teknolojileri veya personel ta-
rafından başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanır
ve işletilir. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kont-
roller ile devam ettirilmesi ve personel tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile ta-
mamlanması sağlanır. Personel tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde
işlem ikinci bir personele onaya gönderilir veya sonlandırılır.

(6) Uzaktan kimlik tespitine ilişkin kullanılacak sistemlerin edinimi, yönetimi ve kul-
lanılmasında 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Kuru-
luşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’in 50 nci maddesi ile 5/1/2018
tarihli ve 30292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-
128.9)’nin 18 inci maddesinde yer alan esaslara uyulur.

(7) Aracı kurum ve portföy yönetim şirketi tarafından uzaktan kimlik tespiti sürecinin
uygulanmasından önce, iş akış prosedürü oluşturulur ve prosedürde belirlenen sürecin etkinliği
test edilerek sonuçları yazılı hale getirilir. Test sonuçlarının başarılı bulunmaması durumunda
prosedürde gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin etkinliği ve yeterliliğinden emin olunma-
dıkça süreç uygulanmaz.

(8) Uzaktan kimlik tespiti prosedürü yılda en az iki defa gözden geçirilir. Güvenlik ih-
lallerinin tespit edilmesi veya gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, aracı kuru-
mun ve portföy yönetim şirketinin muhtemel dolandırıcılık veya sahtecilik teşkil edebilecek
eylemlerden haberdar olması ve kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemine ilişkin zayıflıkların
ortaya çıkması gibi durumlarda teknolojik gelişmeler ve uygulamada kazanılan deneyimler
dikkate alınarak sürecin ayrıca gözden geçirilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılır.
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Uzaktan kimlik tespitini yapacak personel ve çalışma ortamı
MADDE 6 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması bu konuda eği-

tim almış personel tarafından gerçekleştirilir.
(2) Personelin, kimlik tespitinde kullanılabilecek belgelerin özelliklerini ve bu belgeler

için uygulanan geçerli doğrulama yöntemlerini öğrenmesi ve dolandırıcılık veya sahtecilik teş-
kil edebilecek eylemlere, bu Tebliğde ve ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklere ilişkin
bilgi sahibi olması sağlanır.

(3) Personelin, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir defa ve her bir
güncelleme sonrasında kişisel verilerin korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere eğitim alması
sağlanır.

(4) Personelin, kişinin aracı kurum veya portföy yönetim şirketi müşterisi olma veya
hizmet ve faaliyetlerinden yararlanma isteğini aracı kurumdan veya portföy yönetim şirketinden
kendi iradesiyle talep ettiğine şüphe bırakmayacak şekilde karar verebilmesi konusunda eğitim
alması sağlanır.

(5) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde personelin, yaşanabilecek güvenlik zafiyetlerinin
ya da suistimallerin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, erişimi sınırlandırılmış
ayrı alanlarda çalışması sağlanır.

(6) Kişiye güven açısından personelin aracı kurum veya portföy yönetim şirketi adına
çalıştığını yansıtacak şekilde uygun bir ortam oluşturulması veya yöntemler kullanılması sağ-
lanır.

(7) Aracı kurum veya portföy yönetim şirketi tarafından engelli kişilere hizmet vere-
bilmek amacıyla gerekli önlemler alınır.

Sürecin başlatılması ile uyulması gereken genel ilkeler
MADDE 7 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce

kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği aracı kurum veya portföy yönetim
şirketi uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınır, alınan veriler
kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. Alınan formda asgari olarak
30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan bilgilere yer verilir.
Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlan-
dırılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan
kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisi
kullanılabilir ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınır. 

(3) Personele uzaktan kimlik tespiti işlemleri atanırken belirli bir kişinin belirli bir per-
sonele atanması gibi önceden tahmin edilebilir durumlardan kaynaklı suistimal olasılığını azalt-
mak için gerekli mekanizmalar tesis edilir.

(4) Kişi ile yapılan görüntülü görüşmede personelin soracağı asgari sorular belirlenir
ve sorulan soruların sırası ve/veya türü değişkenlik arz eder.

(5) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşaması gerçek zamanlı ve kesintisiz
şekilde yapılır. Personel ile kişi arasındaki görsel-işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin
yeterli seviyede olması sağlanır. Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli ile-
tişim ile gerçekleştirilir.

(6) Gerçekleşen iletişimin görüntü ve ses kalitesinin, bu Tebliğde yer alan hükümler ve
kontroller çerçevesinde şüpheye yer bırakmayacak ve kimlik tespitinde herhangi bir kısıtlamaya
imkân vermeyecek şekilde tüm görüşme esnasında yeterli seviyede olması sağlanır. Görüntü
kalitesinin, sunulan belgeyi beyaz ışık altında görsel olarak doğrulayabilmeye ve sunulan bel-
genin yıpranmamış ya da tahrif edilmemiş olduğunu kontrol edebilmeye yönelik güvenlik öge-
lerinin incelenmesine olanak tanıması gerekir.
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(7) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde kişiye yalnızca yapılan kimlik tespiti işlemi için
geçerli, merkezi olarak üretilen SMS OTP iletilir. İletilen SMS OTP’nin kişi tarafından çevrim
içi olarak uygulama ara yüzü üzerinden geri gönderilmesi sağlanır. Sistemde bu SMS OTP’nin
başarılı şekilde onaylanması durumunda kişinin cep telefonu numarası doğrulanmış olur.

(8)  Uzaktan kimlik tespiti ile sürekli iş ilişkisi tesisinde, müşteri ve hizmet riski ile
10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Ge-
lirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yö-
netmeliğin 18 inci ve 20 nci maddelerinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur. Bu kap-
samda tesis edilen iş ilişkisi hakkında risk temelli yaklaşımla sıkılaştırılmış tedbirler uygulanır.
Risk temelli yaklaşımla sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanmasında Mali Suçları Araştırma Ku-
rulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nin 6 ncı maddesi hükümleri dikkate alınır.

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılabilecek yöntemler 
MADDE 8 – (1) Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık al-

tında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olan kimlik
belgesi kullanılır.

(2) Yakın alan iletişimi kullanılarak kimlik belgesinin yongası üzerinde yer alan kimlik
bilgilerinin doğrulanması, kimlik belgesinden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için gereken
eşleşmenin sağlandığı anlamına gelir. Söz konusu doğrulama;

a) Kullanılan kimlik belgesinin, belgeyi çıkaran yetkili makam tarafından verildiği ve
belgenin temassız yongası üzerindeki bilgilerin değiştirilmediği,

b) Kimlik belgesinin temassız yongası üzerindeki anahtarların kopyalanarak oluşturul-
madığı,

kontrol edilerek yapılır.
(3) Yakın alan iletişimi kullanılarak ikinci fıkrada geçen doğrulamanın herhangi bir ne-

denle yapılamaması halinde görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinde; beyaz ışık
altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olan kimlik
belgesinin sahip olduğu görsel güvenlik unsurlarından seçilen en az dört adedinin şekil ve
içerik bakımından doğrulanması sağlanır. Sadece görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması
suretiyle yapılan kimlik tespitinde ilave olarak kişi ile sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk fi-
nansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluş
üzerinden yapılması zorunludur.

(4) Görsel güvenlik unsurlarının doğrulanması suretiyle yapılan kimlik tespiti esnasında
kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve personelin ve-
receği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanır. Bu amaçla kişiden, kimlik belgesinin
güvenlikle ilgili kısımlarından sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısım-
larına parmağını koyması istenir.

(5) Personel, görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan kimlik bel-
gesinin ön ve arka yüzü ile birlikte belgenin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar ve/veya
ekran görüntüleri oluşturur.

(6) Personel, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kulla-
narak, beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen tüm güvenlik ögeleri ile birlikte kimlik
belgesinin doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve kimlik belgesinin üzerindeki kısımlar
arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olur.

(7) Sunulan kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin geçerliliği ve gerçekliğine iliş-
kin doğrulama, görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak ger-
çekleştirilir. Bu kapsamda asgari olarak;

a) Kimlik belgesinde bulunması gereken karakterlerin yazı tipi, düzeni, sayısı, büyük-
lüğü, aralığı ve tipografisi gibi belgeyi çıkaran yetkili makamca tanımlanan özelliklere sahip
olduğu,

b) Kimlik belgesinin zarar görmemiş, tahrif edilmemiş, değiştirilmemiş ve özellikle
üzerine sonradan fotoğraf yapıştırılmamış olduğu,
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c) Kimlik belgesi geçerlilik süresinin söz konusu kimlik belgesinin sahip olduğu stan-
dartlara aykırı olmadığı,

ç) Kimlik belgesinin MRZ’sinde yer alan bilgiler ile kimlik belgesine ait bilgilerin uyuş-
tuğu,

d) Kişiye ilişkin kimlik belgesinde yer alan bilgilerin aracı kurum veya portföy yönetim
şirketi tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak
amacıyla aracı kurumun veya portföy yönetim şirketinin erişimine açık olan diğer bilgiler ile
eşleştiği,

e)  Kişiye görüntülü görüşme sırasında kimlik belgesinde yer alan seri numarası oku-
tularak, 

doğrulanır.
Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması
MADDE 9 – (1) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişinin can-

lılığını tespit edici yöntemler kullanılır. Aracı kurum veya portföy yönetim şirketi sahte yüz
teknolojisine dair riskleri önlemeye yönelik ilave tedbirler alır.

(2) Uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin yüzü ile kimlik belgesinden yakın alan ile-
tişimi kullanılarak alınabilmesi halinde temassız yongadaki fotoğrafın, alınamaması halinde
ise kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılır. 

(3) Personel, kişi ile kuracağı diyalog ve yapacağı gözlemler yardımıyla kimlik avı,
sosyal mühendislik, başka bir tarafın zorlamasıyla baskı altında gerçekleşen hareketler ve ben-
zeri dolandırıcılık yöntemlerini göz önüne alarak kullanılan kimlik belgesindeki fotoğrafın ve
kişisel bilgilerin kişi ile uyuştuğundan ve kimlik belgesindeki bilgilerin, görüşme esnasında
kişi tarafından sağlanan bilgilerin ve belirtilen niyetin inandırıcı ve yeterli olduğundan emin
olur.

(4) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasının sonunda kişiye, belirlenmiş
olması halinde verilecek hizmet ve faaliyetlerin belirtilmesi ve kişiden aracı kurum veya portföy
yönetim şirketi müşterisi olacağının kabulüne ilişkin sözlü onay alınması ile süreç tamamlanmış
olur.

Görüntülü görüşmede sürecin sonlandırılması
MADDE 10 – (1) Zayıf ışık koşulları, düşük görüntü kalitesi ya da iletimi ve benzeri

durumlar nedeniyle bu Tebliğde belirtildiği şekilde görsel doğrulama yapmanın ve/veya kişi
ile sözlü iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde uzaktan kimlik tespitinin görüntülü gö-
rüşme aşaması sonlandırılır. Süreçte herhangi başka bir tutarsızlık veya belirsizlik bulunması
durumunda da bu hüküm uygulanır.

(2) Uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasında kişi tarafından sunulan
belgelerin geçerliliği hususunda ya da dolandırıcılık veya sahtecilik teşebbüsünden şüphe edil-
mesi durumunda, uzaktan kimlik tespiti süreci sonlandırılır.

Verilerin kaydedilmesi ve saklanması
MADDE 11 – (1) Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içe-

recek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınır ve saklanır. Bilgi ve belge
saklama gereklilikleri Belge Kayıt Tebliğinde yer alan bilgi ve belge saklama ile ilgili hüküm-
leri aynen saklı kalmak koşuluyla uygulanır.

Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk
MADDE 12 – (1) Uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit

riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamak aracı kurumun veya portföy yönetim
şirketinin sorumluluğundadır. Aracı Kurum veya portföy yönetim şirketi uzaktan kimlik tespiti
ile kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izler. Bu kişilerce yapılan işlemin tü-
rüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanır. Kişilere ya da
üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü aracı kurum
veya portföy yönetim şirketindedir. 
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(2) Aracı Kurumun veya portföy yönetim şirketinin bu Tebliğde yer alan hükümlere
uyum durumu, şikâyetler ile sahtecilik veya dolandırıcılık teşkil edebilecek eylemlerin değer-
lendirilmesi neticesinde ve gerekli görülen diğer hallerde uzaktan kimlik tespiti kullanımını
kısıtlamaya veya durdurmaya Kurul yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulması

Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan şartlar dâhilinde uzaktan veya yüz yüze kimlik

tespitinin yapılmasını müteakiben, müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik
olarak sözleşme ilişkisinin mesafeli olarak kurulabilmesi için, müşterinin sözleşmeyi kuran
irade beyanının elektronik ortamda Belge Kayıt Tebliğinin 5/A maddesinin birinci fıkrasına
uygun olarak gerçekleştirilmiş bir kimlik doğrulama sonrasında alınması şarttır.

(2)  Mesafeli olarak sözleşme kurulmasına ilişkin müşteri irade beyanının, bu Tebliğde
yer alan şartlar dâhilinde gerçekleştirilen uzaktan kimlik tespiti görüşmesi esnasında veya kim-
lik tespitini müteakip görüşme sonlandırılmadan önce alınması durumunda, kimlik doğrula-
maya ilişkin Belge Kayıt Tebliğinin 5/A maddesinin birinci fıkrasının gerekleri yerine getirilmiş
sayılır.

(3) Bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar dâhilinde uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını
müteakiben mesafeli olsun olmasın, müşterilerce gerçekleştirilmek istenen işlemlere yönelik
olarak bir bilişim veya haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek nitelikte bir
sözleşme ilişkisi kurulmak istenmesi halinde;

a) Söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde elek-
tronik ortamda müşteriye iletilmesi,

b) (a) bendine göre müşteriye iletilen sözleşme ve bu sözleşme ile birlikte müşterinin
sözleşmeyi kuran irade beyanının, Belge Kayıt Tebliğinin 5/A maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanarak aracı kuruma
veya portföy yönetim şirketine iletilmesi,

c) (a) bendine göre iletilen sözleşmede müşteriye sözleşme içeriği olarak hangi bilgiler
gösterilmiş ise (b) bendine göre müşteri tarafından yalnızca o bilgilerin imzalanmasının sağ-
lanması,

şarttır.
(4) Müşteriye sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak aracı kurum

ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen teminat, kefalet, temlik gibi sözleşmeler de dâhil
olmak üzere her türlü sözleşmenin, üçüncü fıkraya uygun olarak kurulması halinde, bu sözleş-
meler yazılı şekilde kurulmuş sayılır. Portföy yönetim şirketi ile müşteriler arasında imzalanan
sözleşmeler bakımından da bu fıkra hükmü geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan kimlik tespitine yönelik esasların merkezi bir yapı üzerinden sağlanması
MADDE 14 – (1) Kurul, uzaktan kimlik tespiti sürecinin yürütülmesinde kullanılmak

üzere oluşturulacak uygulamaların merkezi bir yapı üzerinden sağlanmasına yönelik usul ve
esaslar belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN 

BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(III-45.1.b)

MADDE 1 – 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım

Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

(III-45.1)’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sözleşmeler, en az bir nüsha olarak düzenlenir ve aslına uygun olduğuna ilişkin

onaylayanın imzasını ve yatırım kuruluşunun kaşesini ihtiva eden bir suret müşteriye verilir.

Sözleşmenin yatırım kuruluşunda kalan aslının üzerine müşteri tarafından bir suretinin alındığı

ibaresi yazılır ve imzalanır. Müşteri ile elektronik ortamda kurulan çerçeve sözleşmeler için

8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yö-

netim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik

Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’in 13 üncü maddesi uygu-

lanır. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde kaşe ve imza ihtiva eden bir suretin müşte-

riye verilmesine gerek yoktur. Ancak elektronik ortamda kurulan sözleşmenin bir suretinin

müşteriye verilmesi veya müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine iletilmesi

veya müşteriye bilgisi verilmek suretiyle sözleşmenin elektronik ortamda erişiminin ve görün-

tülenebilirliğinin sağlanması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ek-

lenmiştir.

“Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği 

MADDE 5/A – (1) Aracı kurumun, elektronik ortamda sunulan yatırım hizmet ve faa-

liyetleri için müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğru-

lama mekanizması uygulaması ve bu bileşenlerin kimlik doğrulama sürecinde kullanılmaları

esnasında barındırdıkları kimlik doğrulama verilerinin gizliliğini sağlayacak önlemleri alması

esastır. Bu iki bileşen; müşterinin “bildiği”, “sahip olduğu” veya “biyometrik bir karakteristiği

olan” unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere seçilir. Bileşenlerin bağımsız olması,

bir bileşenin ele geçirilmesinin diğer bileşenin güvenliğini tehlikeye atmamasını ifade eder.

Müşterinin sahip olduğu bileşenin müşteriye özgü olması ve taklit edilememesi esastır.

(2) Elektronik ortamda sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri için birinci fıkraya göre

gerçekleştirilecek kimlik doğrulama işlemi için müşteriye atanmış bir şifreleme gizli anahtarı

ile imzalanacak şekilde tek kullanımlık bir doğrulama kodu üretilir. Doğrulama kodu aracılı-

ğıyla birinci fıkrada belirtilen kimlik doğrulama unsurlarından hiçbiri hakkında bilgi edinile-

memesi, bilinen bir doğrulama kodu ile geçerli başka doğrulama kodlarının türetilememesi,
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doğrulama kodlarının taklit edilememesi sağlanır. Müşteriye atanmış bir şifreleme gizli anahtarı

ile doğrulama kodunun imzalanmasının mümkün olmadığı hallerde, SMS yoluyla müşteriye

doğrulama kodu iletilebilir.

(3) Aracı kurum mobil uygulamasına tanımlanan uygulama pininin müşteriye özgü bir

şifreleme anahtarına erişmek üzere kullanılması ve bu şifreleme anahtarı yoluyla müşteriyle

ilintili eşsiz bir bilginin aracı kurum nezdinde çevrimiçi olarak doğrulanması halinde, birinci

fıkrada belirtilen iki bileşenli kimlik doğrulama yerine getirilmiş kabul edilir. Benzer şekilde,

müşteriye ait bir biyometrik kimlik doğrulama bileşeninin mobil uygulama kullanılarak müş-

teriye özgü bir şifreleme anahtarına erişilmesi suretiyle bu şifreleme anahtarı yoluyla müşteriyle

ilintili eşsiz bir bilginin aracı kurum nezdinde çevrimiçi olarak doğrulanması halinde, birinci

fıkrada belirtilen iki bileşenli kimlik doğrulama yerine getirilmiş kabul edilir.

(4) Müşterilere uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasının aşağıdaki fonksiyonları

yerine getirmesi sağlanır:

a) Başarısız kimlik doğrulama teşebbüslerinin belirli bir sayıyı aşması halinde ilgili

müşterinin erişimini engellemesi.

b) Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri sonrasında, bu teşebbüsü gerçekleştiren ki-

şiye, hatalı girilen müşteri adı bilgisi veya parola ile ilgili, böyle bir müşteri adının sistemde

olmadığı veya parolanın hatalı girildiği bilgisini vermemesi.

c) Hiçbir işlem yapılmayan hareketsiz oturumlar için oturumu belirli bir süre sonra son-

landırması veya kilitlemesi.

ç) Birden fazla müşterinin aynı müşteri hesabını kullanabilmesi ya da bir müşterinin

aynı anda farklı oturumlar açabilmesi konusunda bilgi güvenliğinden sorumlu personelin onay

verdiği durumlar hariç olmak üzere, aynı müşteri için aynı anda birden fazla oturum açılmaya

çalışılması durumunda buna izin vermemesi ve müşteriye uyarı vermesi.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İşleme konu miktar ve işlemin yapıldığı para birimi ve/veya Türk Lirası cinsinden

parasal tutarı.”

“i) Varsa işlem başlangıç anında belirlenen teminat tutarı.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan

hizmetlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen beş iş

günü içinde müşterilerin adreslerine göndermek zorundadır. Ancak hesap ekstresi, müşterinin

yazılı olarak, kayıtlı telefon üzerinden veya tevsik edilebilmesi kaydıyla her türlü elektronik

ortamda ileteceği talep üzerine; müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine
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aynı süre içinde gönderilebilir ya da müşterilerin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine

imkân sağlanabilir. Müşterinin söz konusu talebinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında çerçeve

sözleşme imzalanması için öngörülen yöntemle alınması mümkündür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler dolayısıyla

aldıkları ve ürettikleri elektronik olanlar da dahil her türlü belgeyi, gerçekleşip gerçekleşme-

mesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formlarını, elektronik ortamda alınan

emirleri, bu emirlere ilişkin belgeler ile faks ve ses kayıtları ile Aracı Kurumlar ve Portföy Yö-

netim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik

Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) uyarınca uzaktan kimlik

tespiti süresince alınan tüm belgeler ve video görüntüler dahil elektronik kayıtları düzenli ve

tasnif edilmiş bir biçimde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci mad-

desi uyarınca 10 yıl süre ile saklamaları zorunludur.”

“(7) Yatırım kuruluşları tarafından; 22 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere elek-

tronik ortamda üretilen;

a) III-37.1 sayılı Tebliğin elektronik ortamda alım satım emirlerinin iletimine ilişkin

hükümleri uyarınca anlık olarak kaydedilmesi zorunlu olan; gerçekleşmeyen, iptal edilen ve

değiştirilen emirler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman,

miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı ve diğer tüm unsurları ve hesap hareketlerini ve zaman

bilgisini gösterecek şekilde müşterilere yansıtılan fiyatların,

b) III-37.1 sayılı Tebliğin elektronik ortamda alım satım emirlerinin iletimine ilişkin

hükümleri uyarınca anlık olarak kaydedilmesi zorunlu olan, müşterilerin teminatları, alacak

ve borçları, açık pozisyonları ve kar zarar durumlarına ilişkin kayıtların,

anlık olarak doğruluğu ve bütünlüğü sağlanacak şekilde dosya bütünlük değerlerinin

günlük periyotlarda zaman damgası ile düzenlenmesi ve saklanması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2015 29432

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2015 29529
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YARGITAY KARARLARI

8 Şubat 2022 – Sayı : 31744                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   8 Şubat 2022 – Sayı : 31744



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   8 Şubat 2022 – Sayı : 31744



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   8 Şubat 2022 – Sayı : 31744



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   8 Şubat 2022 – Sayı : 31744



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1511 

—— • —— 
Doğubayazıt 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

KARAR ÖZETİ 

 
 1446 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1308 

—— • —— 
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 1519 

—— • —— 
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 1520 
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Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1513 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000.000 adet 500 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2-  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı, RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.02.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5-  Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İstekliler, ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 1419/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1.Müdürlüğümüz tarafından 9.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 

20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
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2.Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Hazer Mahallesi Sahil Caddesi no: 16 53600 İyidere / 
RİZE 

3.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03/03/2022 Perşembe  günü saat 14:00’e kadar hazer 
mah.Sahil cad. No :16 53600 İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4.Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5.İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6.Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
7.Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
8.Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9. İhale İyidere  Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10.Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 1432/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından  11.600.000 Kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay 

yükleme hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9 uncu maddesi kapsamında açık  ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100.00 Tl.bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir.  

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah Tirebolu/GİRESUN 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.02.2022 günü saat 14:oo’e kadar Tirebolu Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:oo’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç  4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen  yapıp yapmamakta serbesttir.   

 1445/1-1 
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BANT KONVEYÖR SİSTEMİ VE EKSKAVATÖR İLE YAPILACAK DÖKME KATI 
YÜKLERİN YÜKLEME/BOŞALTMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/78301 
1- İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi 

No.97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 371 Faks: 0232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin adı  
ve miktarı : Bant Konveyör Sistemi ve Ekskavatör İle Yapılacak 

Dökme Katı Yüklerin Yükleme/ Boşaltma Hizmet Alımı.10 
Ay Süreyle Aylık Yaklaşık 168.000 Ton Toplam 1.680.000 
Ton  

3- İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale tarihi : 21.02.2022 
b) İhale Saati : 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 21.02.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 
Satın Alma Servisi’nde görülebilir.  

 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden ( KDV ) Dahil 250.00.-TL  
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 1507/1-1 

—— • —— 
BOTAŞ CEYHAN RÖMORKÖR LİMANI REHABİLİTASYON PROJESİ İŞİ FORE 

KAZIK YAPIM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’ den : 
1. İKN NO: 2022/ 76605 
2. Botaş Ceyhan Römorkör Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fore Kazık 

Yapım İşleri  ihalesi  
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinden ücretsiz temin edilebilir. 
4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 18 Şubat 2022 Cuma günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 1444/1-1 
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TRAPEZ KESİTLİ BAĞ DEMİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Trapez kesitli bağ demiri temini 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 79 – 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 Cd.) 

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 fahri.demiral@ taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/ 

 Hizmetin 

 

a)Dosya No 2224010 

b)İKN 2022/76205 

c)Niteliği, Türü, Miktarı Trapez kesitli bağ demiri temini – 6 kalem 

ç)Teslim Yeri / İşin  

Yapılacağı Yer 

Malzemelerin teslim yeri talep birimi iş sahasıdır. 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine ait 

malzemelerin tamamı Gelik İşletme Müdürlüğü iş 

sahasına teslim edilecektir. 

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 90 takvim günüdür. 

3-İhalenin   

a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 21.03.2022   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 
tastiknamesi 

  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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 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. 
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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, yerli malı teklif eden yerli istekliye 

%15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla tüm malzemeler için toplamda en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

8- Kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat 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. 

 1417/1-1 
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BALKAYASI KUVARS KUMU SAHASI 15 YIL SÜRE İLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI 
İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
MADDE 1-Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen 

Balkayası kuvars kumu sahasının 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel 
kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

RÖDÖVANS İHALESİ DOSYA NO İHALE TARİHİ
AÇILIŞ 
SAATİ Ş.BEDELİ 

Balkayası Kuvars Kumu Sahası 2213601 07.03.2022 15.00 1.000,00TL 

MADDE 2- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir. 
a) Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, elektronik 

posta adresi, aktif edilmiş KEP adresi ve UETS adresi. 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
-Tüzel kişi olması halinde ortaklarını (limited şirketler için), güncel yönetim kurulu 

üyelerini (anonim şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport 
numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınacak 
olan “Firma Durum Belgesi” (şirket tescil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 
sermaye, son adres, ortaklık yapısı, temsilcileri, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı 
ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) 

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

c) Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin 
görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya 
noter onaylı sureti,  

ç) İstekliye ait imza sirküleri, 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza 

sirkülerinin aslı, 
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

bu maddenin b, c, ç, m, n fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi, 
f) İsteklilerin işyerini gördüğüne dair ilgili Müesseseden alınmış yer görme belgesi, 
g) Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi, (İsteklinin ortak girişim 

olması halinde verilecek teminat mektuplarının, pilot firma veya diğer ortakların hepsinin adına 
veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması.) 

ğ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 
verilecek ortak girişim beyannamesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık 
sözleşmesi verilecektir. Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık yetkilileri TTK ile yapılacak 
sözleşmeyi imzalayacaktır.) 

h) Ortak girişim üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir. 

ı) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen form teklif mektubu,  
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i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
j) Kuruma borcu olmadığına dair beyanname, 
l) Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan yahut her sayfası istekli 

tarafından imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş şartname ve ekleri, 
m) Kamu ihalelerine katılmakta yasaklı olmadığına dair beyanname, 
n) Mali yeterlilik belgesi; MAPEG tarafından açıklanan ve Maden Yönetmeliği 

23.maddesi 1 ve 2. fıkraları hükümleri çerçevesinde her yıl güncellenen (2022 Yılı için toplamı 
1.548.029 TL’dir. Tüzel kişiler, maden gruplarına göre mali yeterlilik tutarlarının en az %30’unu 
sermayeleriyle, %70’ini banka referans mektubuyla (vadeli / vadesiz mevduat veya 
“kullanılmamış nakdi kredi limitini” belirten), gerçek kişiler ise banka referans mektubuyla ibraz 
etmek zorundadır.) yeterlik kriterleri mali yeterlilik olarak aranacaktır.  

MADDE 3- Tekliflerin Hazırlanması 
a) Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.  
1. İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir. 
2. Teklif edilen bedel; rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır. 
3. Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır. 
4. Teklif mektubu, ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle ve kanuni miktarda 

pul yapıştırılarak yetkili kişilerce imzalanacaktır. 
5. Tüm üretim yılları için kuvars kumu üretimi taahhüt miktarı her yıl için en az 30.000 

ton olacaktır. Herhangi bir yıl için 30.000 tonun altına üretim taahhüdü veren isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

6. İstekliler, başlangıçta ödeyecekleri rödövans payı 11,00 TL/ton’dan az olmamak üzere 
teklif vereceklerdir. Bu miktarın altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Teklif mektubunda; yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen 
ton başına rödövans payı (TL/ton) ve 15 (on beş) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına 
rödövans payının çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.  

8. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 
9. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. Alternatif teklif veren istekliler ihale dışı 

bırakılacaktır. 
MADDE 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini  
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir. 

b) Teklif zarfları 07/03/2022 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15:00’e kadar TTK 
Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

c) Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Kurumumuza 
ulaşmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu 
değildir. 

d) Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda 
ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

MADDE-5- Bu ihale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 
MADDE 6- Bu ihale; 10.12.2017 tarih ve 30266 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

 1418/1-1 



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Adet GMP Laboratuvar Kurulumu işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale kayıt numarası : 2022/49666 
1- İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 

Şehitkamil/GAZİANTEP  
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 (1373-1374)-(342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  
    görülebileceği internet adresi (varsa) : https://bapyb.gantep.edu.tr  
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : GMP Laboratuvar Kurulumu 1 Adet 
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Proje Yürütücüsünün 

göstereceği yere 
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.  
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırıma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 
GAZİANTEP 

b) Tarihi ve saati : 01/03/2022 Salı günü saat: 10:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1.  Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den 

görülebilir.  
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den 

görülebilir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den 

görülebilir. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’dan 

görülebilir  
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin https://bapyb.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. 

Ön yeterlik dokümanı 200,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 200 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. 
İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler. 

6.2.  Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 01/03/2022 Salı günü saat 10:00’ a kadar 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 
Şehitkamil/GAZİANTEP adresine iadeli taahhütlü postayla ya da elden teslim edilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu 

hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine 
göre yapılacaktır. 

    1327/1-1 
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AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞI ELEKTRONİK İHALESİ YAPILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM 

İşletme Müdürlüğü : İvrindi OİM 

İhale Tarihi : 18.02.2022 

İhale Saati : 11:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 

Parti 

No 
Adet M3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL)

1 
Korucu 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
90 6 4983 2.893,152 1.000,00 86.795,00 

2 
Korucu 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
170 7 4185 3.053,575 1.000,00 91.607,00 

3 
İvrindi 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
30 8 1714 1.079,878 900,00 29.157,00 

4 
İvrindi 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
106 9 4627 1.863,604 750,00 41.931,00 

5 
İvrindi 

OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

76 10 4141 2.099,578 850,00 53.539,00 

TOPLAM: 40 19650 10.989,787 4.500,00 303.029,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda  

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5300010004729 

14563655001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 

belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 456 10 18 ( 6112 – 6113 )-- 0535 886 16 65 – Adem AYŞAVKI 

 1505/2-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 1342/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1560/1-1 

 
  



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2022 – Sayı : 31744 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1561/1-1 

 
 
 
  



8 Şubat 2022 – Sayı : 31744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1562/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1558/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1559/1-1 
 

  



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2022 – Sayı : 31744 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1533/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1533/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46651 ada, 4 parsel üzerindeki 1288754 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 190550 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 396 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Göksen Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 20.12.2021 tarihli ve E.2021/578-K.2021/2047 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve 31423 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Göksen Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlem 19.01.2022 tarihli ve 2721970 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1454/1/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana ili, Seyhan ilçesi, 10383 ada, 10 parsel üzerindeki 1308244 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adana-64487 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1620 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı 
Göksel KİREÇCİ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 13.01.2022 tarihli ve 
E.2021/2257 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 28.11.2021 tarihli ve 31673 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 
idarî işleminin, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Göksel 
KİREÇCİ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 01.02.2022 tarihli ve 
2829543 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 1454/2/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, 128 ada, 196 parsel üzerindeki 1592596 YİBF nolu 

inşaatı denetimini üstlenen 10812 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 
1232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 30.12.2021 tarihli ve 
E.2021/911-K.2021/2389 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti. 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 01.02.2022 tarihli ve 2832874 sayılı Makam Olur’u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1454/3/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 10002 ada, 23 parsel üzerindeki 1499750 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 69172 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 917 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Ahmet 
GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1761, Oda Sicil No: 34952) ve 
Ömer SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9136, Oda Sicil No: 
25071) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
24.12.2020 tarihli ve E.2020/685-K.2020/1930 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.12.2021 tarihli ve E.2021/324-K.2021/2293 sayılı kararı 
ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, 
Metot Yapı Denetim Ltd. Şti., Ahmet GÖNÜLLÜ ve Ömer SÖNMEZ hakkında 04.02.2021 
tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptaline" işlemi, 
Bakanlık Makamından alınan 01.02.2022 tarih ve 2833604 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1454/4/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli 

alınacaktır.  

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 

veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve son beş yıl içinde 

yapılan İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu 

dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından 

alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde 

geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) 

POZİSYON ADET ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET 

Analiz, Veri, Test Uzmanı 1 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi 

işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,  

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlarına 

sahip olmak,  

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak,  

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate 

alınır.), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık 

kurulu raporunu ibraz etmek, 
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2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)  
1) ANALİZ, VERİ, TEST UZMANI  
a. Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü, analiz ve BT destek süreçlerine hâkim olmak, 
b. Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak, 
c. Kalite Yönetimi iş süreçleri bilgi ve tecrübesi olmak, öğrenmeye istekli olmak, 
d. Devops süreçlerine hâkim olmak, 
e. SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olmak, 
f. Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olmak, 
g. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak, 
h. Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olmak, 
i. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak, 
j. İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri 

belirleme ve gereksinimleri dokümante etme becerilerine sahip olmak, 
k. Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte 

yürütmek becerilerine sahip olmak, 
l. Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam 

döngüsünde görev almak becerisine sahip olmak, 
m. Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli 

yönetsel fonksiyonları yürütmek becerisine sahip olmak, 
n. UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak becerisine 

sahip olmak, 
o. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi 

belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme 
ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak, 

p. Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ev KVKK 
gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek becerisine sahip olmak, 

r. Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesini sağlamak becerisine sahip 
olmak, 

s. Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek becerisine 
sahip olmak, 

t. İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumlu olmak, 
u. Projede değişiklik etki analizini yapmak, 
v. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle 

en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. 
TERCİH SEBEPLERİ 
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Yazılım, 

Analiz, Veri, Test Uzmanı olarak çalışmış olmak, 
b. Devops süreçlerini biliyor olmak, 
c. Database, SQL eğitimi almış ve tecrübeli olmak, 
d. Proje yönetimi deneyimi olmak, 
e. İş zekâsı, büyük veri projelerinde çalışmış olmak, 
f. Kurumsal KVKK süreci çalışmış olmak, 
g. İş Analizi tecrübesi olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru 

linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli 
bilişim personeli işe giriş ilanının Resmî Gazete’de, https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinde ve 
https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam 
eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır. 
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III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr 

adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form doldurulacak, istenilen 
belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir. 

2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen 
maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise 
detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da 
tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.  

3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. 
Buna göre:  

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge), 

2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki 
tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda 
belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan 
bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi 
bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.  

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.  

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-
posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 
dikkate alınacaktır. 

5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya 
sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 
onaylı transkript de kabul edilecektir.  

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde 
belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile 
ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, 
transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. 

6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 
nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar; 

1) İlan tarihinden önce alınmış, 
2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış, 
3) Sınavla alınmış, 
olmalıdır.  
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.  
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7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

[KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 

alınır.] 

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren 

üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil 

sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren 

üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil 

puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.] 

9. Diploma veya mezuniyet belgesi, 

10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi, 

11. Nüfus cüzdanının örneği, 

12. İkametgâh Belgesi (barkodlu) 

13. Adli Sicil Belgesi (barkodlu) 

14. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu veya son başvuru 

tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl askerliğinin ertelenmiş olduğuna dair belge 

15. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.)  

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSSP3 

(B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 

70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz 

etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava 

katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin (Analiz, 

Veri, Test Uzmanı) her birinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada 

aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. 

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)] 

Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar 

başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi 

birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar 

arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir. 

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ VE YERİ  

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://personel.medeniyet.edu.tr/ 

tr/duyurular adresinde 01.03. 2022 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim 

veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine 

herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Yazılı sınav 10.03.2022 tarihinde saat 11.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 21.03.2022 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular 

adresinden duyurulacaktır.  

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 24.03.2022 tarihinde 

saat 11.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. 

Değerlendirme sonucu 31.03.2022 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden 

duyurulacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular 

adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır. 
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Sıra 
No 

Pozisyon Adet 
Sınava Çağrılacak 

Kişi Sayısı 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı 

Tavanı 

1 
Analiz, Veri, Test 

Uzmanı  
1 10 

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 
katı 

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI  
SINAVIN ŞEKLİ  
1. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.  
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları ayrıca COVID-19 
küresel salgını sebebiyle kişisel kullanıma ait koruyucu özellikte maske bulundurmaları 
zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.  

SINAV KONULARI 
Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık 

konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asil olarak 
ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.  

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  
1. Sınav sonuçları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden ilan edilecektir.  
2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde göreve 

başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe 
başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu 
gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini 
bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.  

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların 
işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.  

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve 
başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin 
taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel 
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

IX. ÜCRET  
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.  

X. İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Ünalan 

Mahallesi, Ünalan Sk. D-100 Karayolu, Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul 
 1521/1-1 
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca 
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam 
zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve 
Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen 
veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın 
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

İLAN 

NO 
BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

UNVANI ADEDİ ÖZEL ŞARTLAR 

2022/1 

Avrupa 

Meslek Y. 

Ok. 

Optisyenlik Profesör 1 
Doçentliğini Göz Hastalıkları dalından 

almış olmak. 

2022/2 

Avrupa 

Meslek Y. 

Ok. 

Optisyenlik Profesör 1 
Genel Cerrahi dalından Doçentliğini 

almış olmak. 

2022/3 

Avrupa 

Meslek Y. 

Ok. 

Tıbbi 

Dokümantasyon 

ve Sekreterlik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Yüksek lisans ve Doktorasını Çalışma 

ekonomisi dalından almış olmak. 

2022/4 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Diş Hekimliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi (*) 
1 

Doktorasını Endodonti dalından almış 

olmak. (Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. 

maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.) 

2022/5 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Diş Hekimliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi (*) 
1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi dalında 

uzmanlığını almış olmak. 

(Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. 

fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili 

şartları sağlamak.) 

2022/6 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Diş Hekimliği 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi dalında 

uzmanlığını almış olmak. 

2022/7 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Diş Hekimliği 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi (*) 
1 

Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi 

alanından almış olmak. (Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 

8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.) 
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2022/8 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Diş Hekimliği 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Restoratif Diş Tedavisi 

alanından almış olmak. 

2022/9 

Diş 

Hekimliği 

Fak. 

Temel Bilimler 

Bölümü 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Anatomi dalından almış 

olmak. 

2022/10 

Sağlık 

Bilimleri 

Fak. 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği alanından almış olmak. 

2022/11 

Yabancı 

Diller 

Bölümü 

 
Dr. Öğr. 

Üyesi (*) 
1 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans 

programı mezunu olup doktorasını 

yapmış olmak. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi 
3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya 

ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

(bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek 
6- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek 
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
8- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf 
9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 
12- (*) İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava 
ait sonuç belgesinin çıktısı, 

İLANIN YAYIM TARİHİ : 08.02.2022 
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.02.2022 
BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim 

Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ 
İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.tr 
    1524/1/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı 
öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte 
belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta 
yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

İLAN 

NO 
BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAM/ 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ ALES 

YAB. 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

2022/12 

Sağlık 

Bilimleri 

Fak. 

Hemşirelik 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 

(*) 
1 

SAY-

70 
85 

Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olup Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans 

veya doktora eğitimini yapıyor 

olmak. 

2022/13 

Sağlık 

Bilimleri 

Fak. 

Hemşirelik Arş. Gör. 1 
SAY-

70 
- 

Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olup Hemşirelik 

alanında tezli yüksek lisans 

veya doktora eğitimini yapıyor 

olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi 
3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet 

üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi 
4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim 

Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti 
6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
8- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf 
9- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) 
10- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.) 
11- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan 

(daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi. 
Duyuru Başlama Tarihi : 08.02.2022 
Son Başvuru Tarihi : 23.02.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.02.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 28.02.2022 
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 02.03.2022 
Kabul edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile 
Başvuru Adresi : Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 
     Personel Daire Başkanlığı 
     Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim 

Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.kocaelisaglik.edu.tr 
      1524/2/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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 1463/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1500/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2022/38, 39, 40, 41, 42)

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak

Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme
İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)

–– Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni
Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.b)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/2739 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/3157 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


