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YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-

satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu
kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağla-
dıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları be-
lirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Üniversite

yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Üniversitenin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyet: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İbn Haldun Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetle-

riyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve
benzeri işlemleri,
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j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
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Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
ç) Geçici teminat miktarı,
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
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İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Vakıf Yükseköğretim Kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
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imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.
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(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
Üniversitenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve
mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön ye-
terlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2020 – Sayı : 31137



ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulun-
maması ve teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) İhale/ön yeterlilik şartlarını taşıyan isteklilerin verdiği birinci tekliflerinden sonra,
ihale komisyonunca belirlenen tarihe kadar her bir istekliden bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen esaslara göre nihai fiyat teklifleri istenebilir, verilen teklifler herhangi bir sebeple
geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Mütevelli Heyet kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği
ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturulabilir veya bu
sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını
etkilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından
belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak
istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.
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(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve Sınırlı

Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
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adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
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(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.
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(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6 ’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
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(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Sözleşme imza-

landıktan sonra yasak fiil ve davranışta bulunduğu tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite tarafından yasak fiil veya davranışlarda
bulunanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyet kararı alınır. Alı-
nan bu karar Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
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gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 42 – (1) Üniversitenin bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı alımlar ile

doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapacağı alımlar aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden yapılan alımlar.

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan yapılan alımlar.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden yapılan alım-

lar.

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim

ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden yapılan

alımlar.

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip

kuruluşlardan yapılan alımlar.

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden yapılan

alımlar.

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için, ya-

pacakları alımlar.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-

ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas

alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER TASARIM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal

Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve
yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, merkezlerin yanında anabilim ve bilim dalları

ile disiplinler arası işbirliği içerisinde bulunarak sağlık ve teknoloji alanında yenilikçi ve özgün
çözümler üretmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırma ve geliştirme faali-
yetlerinde bulunmak, yeni yaklaşımlar geliştirmek, projeler üretmek ve devam etmekte olan
projelere dâhil olmak. 

b) Sağlık ve teknoloji alanında gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak
ve işletmek.

c) Sağlık alanında kullanılan cihazların ve ekipmanların bakımı, kalibrasyonu ve kalite
kontrol testlerini yapmak, bu amaçla laboratuvarlar kurmak ve bu hizmetleri verecek uzman
personeli yetiştirmek.
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ç) Ülkemizin sağlık ve teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmak için her türlü tıbbi
cihaz, sistem ve teknolojiler geliştirmek ve bu sonuçları ülkemiz yararına sunmak.

d) Sağlık ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik danışmanlık
hizmeti vermek ve yeni yaklaşımlar geliştirmek.

e) Eğitim alan öğrencilere uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bu-
lunmak.

f) Mühendislik bilgi birikimini ve tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin kalitesini
ve verimliliğini arttırmak.

g) Merkezin araştırma alanları ile ilişkili konularda görev yapan ulusal ve uluslararası
kuruluşlara üye olmak, işbirliği protokolleri yapmak.

ğ) Merkezin araştırma alanları ile ilişkili konularda Üniversitedeki ilgili akademik bi-
rimlerle işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, seminerler, kongreler ve
sempozyumlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık ve teknoloji alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları

yapmak, ilgili projeleri yürütmek veya projelerde bulunmak.
b) Merkezin amaçlarına uygun çalışma grupları oluşturmak, eğitim programları geliş-

tirmek, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.
c) Anabilim ve bilim dalları arasında disiplinler arası işbirliği ve koordinasyon sağla-

yarak tıbbi cihazların kalite kontrol ve kalibrasyon testlerinin yapılacağı bir laboratuvar orta-
mını cihaz ve ekipmanları ile birlikte temin etmek ve kalite kontrol testleri ile kalibrasyon hiz-
meti sunmak.

ç) Üniversite birimlerinde ya da dışarıda üretilen biyomedikal teknoloji ürünü kit, cihaz
gibi ürünlerin kalite laboratuvarı aracılığı ile kalite güvencesi anlamında belgelendirilmesi
amacıyla gerekli düzenleme ve uygulama alt yapısını oluşturmak.

d) Tıbbi cihaz ve ekipman teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve
uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak, bu alan-
da ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve işbirliği yapmak.

e) Tıbbi cihaz ve ekipmanların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerinin hazırlanması,
tıbbi cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda cihaz ve hizmet alımları için
danışmanlık hizmeti vermek.

f) Tıbbi cihazların ve ekipmanların kalite kontrol, kalibrasyon ve kullanımları ile ilgili
eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Üniversite ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini ulusal ve uluslararası platformlarda
geliştirmek, disiplinler arası çalışmaları geliştirmek.

ğ) Sağlık ve teknoloji alanındaki cihazların, bileşenlerin tasarımını yapmak, prototipler
geliştirmek, uygun patent başvurularında bulunmak ve ticarileşmek için gerekli girişimlerde
bulunmak.

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara sağlık ve teknoloji alanlarında kul-
lanılan cihaz ve ekipmanların tasarımı, araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve uygulaması ko-
nularında danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Gelişen sağlık ve teknoloji ile uygulamaları konusunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik
mesleki eğitim programları geliştirmek ve uygulamak, mesleki yeterliliğin tamamlanması, gün-
cellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla sertifikalı eğitim hizmetleri sunmak.
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i) Sağlık ve teknoloji ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayınları ha-

zırlamak.

j) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası çalıştay, se-

miner, sempozyum, kongre, konferans, panel ve benzeri toplantılar ile eğitimler düzenlemek.

k) Üniversite ya da diğer kuruluşların sağlık ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu

analizleri gerçekleştirmek.

l) Merkez ile diğer ulusal ve uluslararası kurumlar, kuruluşlar, merkezler ve üniversiteler

arasında işbirliğini sağlamak. 

m) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

n) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

o) Merkezin amaçlarına hizmet edecek diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden birini kendisine vekâlet etmek

üzere görevlendirir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek, toplantı

gündemini hazırlamak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarının ve proje ekiplerinin kurulması, koordinasyonu, yö-

netimi, denetimini sağlamak ve başkanlarının seçimini yapmak, birim faaliyetlerini düzenle-

mek, yürütmek ve denetlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörün bilgisine sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler, Mer-

kezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından

Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
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(3) Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu

görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün

daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. 

(6) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

(7) Yönetim Kurulu toplantısında oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği

durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle

yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değer-

lendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

d) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerektiğinde bu yet-

kisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevle-
rine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşumu, yetki ve sorumlukla-
rına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Yabancı Diller Yüksekokulu ile iş birliği içerisinde

çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe olmak üzere diğer dünya
dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek, Türkiye’yi ve Türk dilini tanıtmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazır-
lamak. 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye ve Türkiye’yi en güzel şekilde tanıtmaya teşvik
amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

e) Türkçenin anadilinde veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak. 
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f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek. 
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak. 

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında kuruluş amacına uygun
danışmanlık hizmeti, hizmet içi kurslar düzenlemek ve bilirkişilik hizmeti vermek. 

i) Yurt dışında, başta Türkçe olmak üzere dil öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bö-
lümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

j) Yabancı öğrenciler için TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) kurarak gerekli eğitimden
sonra sertifika vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. 

(2) Gerekli hallerde Müdür Yönetim Kurulu üyelerinden birini kendisine vekil olarak
tayin edebilir.

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, ge-
liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek. 
c) Kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
d) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.
e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden bir, Yabancı Diller Yüksekokulundan bir,
Üniversite öğretim elemanları arasından iki olmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirile-
bilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak. 
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek. 
c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını  hazırlamak. 
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek. 

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Rektörün
onayına sunmak. 

e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre önerilerde bulunmak. 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı
MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim

ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere
bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir. Belirlenen öğretim elemanı Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir.

Birimler
MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.
Öğretim elemanları 
MADDE 14 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danış-

manlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları ha-
zırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası
tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine getirilmek üzere öğretim
elemanları Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonelce karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerekli hallerde Müdürü yet-

kilendirebilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.

27 Mayıs 2020 – Sayı : 31137                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin
oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabili-

tasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin   amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşumu,
yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (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 mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ve ilgili alanlarda

öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına eğitim, uygu-
lama ve bilimsel çalışma yapmalarına katkıda bulunmak için ortam hazırlamak. 

b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün alt alanlarında (Ortopedik Rehabilitasyon,
Nörolojik Rehabilitasyon, Lenfödem Rehabilitasyonu, Sporcu Sağlığı, Kardiopulmoner Reha-
bilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, Geriatrik Rehabilitasyon, Kadın-Erkek Sağlığı, Romato-
lojik Rehabilitasyon vb.) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma
imkânı sağlamak.

c) Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve
uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel iş birliğini artırmak ve bu
yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veri tabanları ve yayınlarını izlemek, Dünya Sağlık
Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışmaları ve bilimsel araş-
tırmaları desteklemek.

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bölüm ve anabilim dalları arasında bilimsel
faaliyetler ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bakımından iş birliği sağlamak.  
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e) Multidisipliner ve interdisipliner çalışma yapmayı teşvik ederek, temel bilimler, kli-
nik bilimler ve mühendislik bilimlerinin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri
oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanabilmek.

f) Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere, İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesin-
deki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek
yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar ile iş birliği yapmak.

g) Fizyoterapide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını ve inovatif
teknolojileri analiz ederek pilot çalışmalara uygun hale getirmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, kamu ve
özel kurum kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

h) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına fiz-
yoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri vermek.

ı) Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında hem meslek içinde hem de top-
lumda farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, bu sayede hastalık gelişmeden gerekli koruyucu
yaklaşımların en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerini mümkün
olduğunca yükseltmek ve topluma gerekli eğitimleri vermek. 

i) Fizyoterapi ve rehabilitasyon danışmanlık gereksinimi duyan bireylerde koruyucu
yöntemleri uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

j) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir
sağlık hizmeti sunmak. 

k) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda
bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek
ve uygulamak.

l) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri
toplantılar düzenlemek, kitap, dergi ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında
programlar düzenlemek, toplumu sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilinçlendirmek.

m) Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık
hizmeti sunmak, çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin multi-
disipliner şekilde verilmesini sağlamak.

n) Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve öğretim eleman-

larına eğitim, uygulama ve araştırma ortamı sunmak.
b) Meslek içi ve dışı ilgili bölümlerle toplum sağlığına yönelik ortak çalışma ve projeler

hazırlamak ve yürütmek.
c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı kurs-

lar, seminer, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.
ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştır-

ma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yap-
mak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

d) Hastalığın önlenmesi (birincil-koruma) ve tedavisi (ikincil) hakkında fizyoterapist-
lerin farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu amaçla meslek içi eğitim toplantılarına katıl-
malarını sağlamak.  

e) Toplum sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, elektronik iletişim
ağı kurmak, konunun önemi ve toplumsal farkındalığın arttırılması için kamuoyuna yönelik
basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, ayrıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bil-
gilendirme hizmetleri sunmak.
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f) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir
fizyoterapi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik

ve tercihen idari deneyime sahip İzmir Bakırçay Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.   

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulundan biri vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, denetimi ile ilgili ön-

lemleri almak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu, işleyişi ve yıllık

faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) İlgili akademik birimlerle iş birliği içerisinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika

programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ile projelerin düzenlenmesini, yürütülme-
sini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile dört üye olmak üzere toplamda beş ki-

şiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer alacak dört üyeden en az ikisi fizyoterapi ve rehabilitas-
yon alanında çalışmaları olan ve Üniversitemizde tam zamanlı olarak görevli öğretim üyeleri
arasından, Müdür tarafından belirlenerek üç yıl görevlendirilme onayı için Rektöre sunulur.
Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez olağan ve gerektiğinde müdürün daveti üzerine ola-
ğanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yö-
netim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve ben-
zeri belgelerin düzenlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rek-
törlüğe sunmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli karar-
ları almak.

g) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak ve
bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile iş birliği içinde hazırlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ünite ve birimler
MADDE 12 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda ünite ve birimler oluşturulur. 
(2) Ünite ve birimler, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunca

oluşturulur ve her birime işleyişi düzenlemek için birim sorumlusu atanır. Tüm birimler, yü-
rüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

Komisyonlar
MADDE 13 – (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Mü-

dürün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar oluşturulabilir.
(2) İdari, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi, Yönetim

Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektör onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.
(3) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

(2) Projeler kapsamında Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencileri Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilebilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE AKREDİTASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşumu yetki ve

sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Merkez tarafından, önceden tanımlanmış standartlar kapsamında, uy-

gunluk gereksinimlerinin karşılandığına dair sertifika, yetkinlik, yetki ya da güvenilirlik belgesi

sunulan süreçleri,

b) Akreditasyon Belgesi: Akreditasyon denetimi sonucunda önceden belirlenen stan-

dartları karşılama düzeyi açısından başarılı olan kuruluşlara belirli bir süre için verilen onayı,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Kurum: Hizmet veren özel ve kamuya ait tüm kurum ve kuruluşları,

d) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerine bağlı ilgili anabilim dalları
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ve öncelikle Sağlık Yönetimi, İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin işbirliği ve ko-

ordinasyonu sağlanarak ve bu konuda işbirliği yapılabilecek yerel yönetimler ve kamu kuru-

luşları ile protokoller yapılarak başta sağlık kurumları olmak üzere tüm kurumlara kalite ve

akreditasyon süreçleri hakkında danışmanlık yapmak.

b) Kurumlarda kalite ve akreditasyon süreçlerini gerçekleştirmek.

c) Kurumlarda kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek.

ç) Kurumların kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve

kuruluşlara üye olmak, iş birlikleri gerçekleştirmek.

d) Kurumlarda sunulan hizmetin kalite güvencesinde verilmesi açısından gerekli olan

asgari standartlar ile akreditasyon standartlarını belirlemek.

e) Bu standartlar üzerinden kurumları belgelendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta sağlık alanında olmak üzere tüm kurumların kalite ve akreditasyon süreçlerini

ve ilgili uluslararası düzeyde gelişmeleri takip etmek ve ilgili taraflarla iş birliği yapmak.

b) Kurumların kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek.

c) Kurumların kalite ve akreditasyon süreçlerine ilişkin ilgili özel ve kamu kurumları

ile iş birliği yapmak.

ç) Kuruluş amacına yönelik olarak;

1) Başta Üniversitemiz olmak üzere tüm kurumlarda öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve

diğer çalışanlara yönelik eğitim vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenle-

mek.

2) Kalite ve akreditasyon alanında yetkin yeni nesil uygulamacılar ve bilim insanları

yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalara destek vermek.

3) Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.

4) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurumlara kalite ve akreditasyon alanlarında

danışmanlık hizmeti vermek.

5) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, kon-

ferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, ilgili alanlardaki faaliyetleri des-

teklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek.

d) Tüm hizmet sunucuları ve aracı kurumlarda mevzuata uygun asgari standartlar ile

akreditasyon standartlarını belirlemek.

e) Sağlık kurumları dışında yer alan kamu ve özel kuruşlardaki sağlıklı yaşam standart-

larını belirlemek.

f) Belirlenen standartlar üzerinden kurumları belgelendirmek, sertifikalandırmak.

g) Basılı, görsel ve elektronik, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

ğ) Uygulamaya yönelik yazılım programları geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konularda akademik

ve tercihen idari deneyime sahip İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birini altı ayı geçmemek üzere kendisine ihtiyaç halinde

vekil olarak görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye ve müdür yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında

Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mev-

zuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yapılmasını denetlemek.

h) Diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından

görevlendirilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık

Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve Endüstri Mühendis-

liği bölümlerinde görev yapan birer öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir.

Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev

süresini tamamlar. Gerektiğinde Üniversite içi veya dışından konu ile ilgili kişiler, oy hakkı

olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Mü-

dür gerek duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği

halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Müdürün olmadığı zamanlarda top-

lantıya müdür yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak

çalışma ve araştırma programlarını yapmak.
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b) Gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi

için gerekli tedbirlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak, gerektiğinde raporlamak ve

kararlar almak.

ç) Merkez çalışmalarına uygun konularda komisyonlar kurulması ya da diğer kurum-

larla iş birliği olanaklarının gerçekleştirilmesi konularında yönetime önerilerde bulunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde

kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilir. Danışma Kurulu en az üç, azami yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-

rine olağanüstü olarak toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri veya çalışma

grupları oluşturulur.

(2) Çalışma birimleri, ihtiyaç duyulan ana konularda çalışmak üzere süresiz oluşturulur

ve bu birimlerde Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Bakırçay Üniversitesinde görev yapan öğretim

elemanları ve araştırma görevlileri görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu

kurum ve kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden destek alınabilir. Çalışma birimleri Merkez

tarafından yürütülen araştırmaların yürütülmesi için en az ayda bir kez toplanır. Çalışma konusu

kurumlara ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar

merkezin ilgili çalışma birimlerinde, gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

(3) Çalışma grupları, ihtiyaç duyulan diğer konularda çalışmak üzere süreli oluşturulur

ve çalışma tamamlandığında görev süresi sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Bakırçay

Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları ve araştırma görevlileri çalışma gruplarında

görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek

ve tüzel kişilerden destek alınabilir. Çalışma grupları Merkez tarafından verilen görevin yürü-

tülmesi amacıyla en az ayda bir kez toplanır. Çalışma konusu olaya ilişkin bilgiler ve toplantı

tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde,

gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KARİYER VE YETENEK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Ye-

tenek Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde üniversite öğrencileri ile genelde üniversite

adayları, mezunlar, ebeveynler kapsamında bireyin ilgi ve yeteneklerini tüm dünyadaki kariyer
fırsatları doğrultusunda keşfetmesine destek olmak, farkındalık bilincini geliştirmek ve meslek
icrasına başlama süresini kısaltabilmek amacıyla yürütülecek olan çalışmalarla ulusal ve ulus-
lararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere akademik ve Danışma Kurulunun uygun gör-

düğü zekâ, kişilik ve yetenek testlerini uygulamak.
b) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın

faaliyetleri gerçekleştirmek, öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırla-
dıkları özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yap-
mak.
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c) Üniversiteyi tercih eden öğrenci verileri ile bölüm bazında istatistiksel analizler ya-
parak Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek. 

ç) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum
ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek. 

d) Firmalardan gelen taleplerle iş ve staj imkânlarını öğrencilere sunabilecekleri etkin-
likleri düzenlemek.

e) Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer plat-
formları ile iletişim ağı kurmak.

f) İş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer gelişimi ve beklentileri gibi konu-
larda bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak.  

g) Faaliyetleri ile ilgili konularda duyuru yapmak. 
ğ) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi siste-

mini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek. 
h) Mezunlar ve öğrenciler için yeni etkileşim platformları geliştirmek. 
ı) Öğrencilerin kariyerlerini planlı hedefler doğrultusunda belirlemeleri, geleceğe yö-

nelik doğru ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için Üniversite bünyesindeki kariyer planlama, uy-
gulama ve araştırma faaliyet alanlarına hitap eden her birime destek olmak ve yenilerini geliş-
tirmek için ortak çalışmalar yapmak, eğitimler vermek. 

i) Aday öğrencilerin ebeveynleri için farkındalık yaratma girişimlerine destek olmak. 
j) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin artması paralelinde profesyonel ve

akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik
önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamaya geçirmek. 

k) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin (Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası İliş-
kiler Ofisi vb.) ve Üniversitenin paydaşı niteliğindeki kurumların danışanlarının faydalanması
için önerilerde bulunmak. 

l) Akademik kariyer danışmanlarına, danışanlarının kariyer hedeflerinde nasıl etkili
olabilecekleri konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlemek. 

m) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını
yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları  
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma,

uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından 3 yıl süre ile gö-
revlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi
ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar. 

(2) Gerekli hallerde Müdür Yönetim Kurulu üyelerinden birini kendisine vekil olarak
görevlendirebilir.
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(3) Müdür, Merkez personelinin iş birliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından so-

rumludur.  Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rek-

töre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek. 

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli ko-

ordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek. 

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, uygulama-araştırma merkezleri

ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak. 

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak. 

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımını sağlamak. 

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak Üniversite içi ve dışından kişi, birim, kurum

ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak

ve yürütmek. 

ğ) Merkezde görev yapacak akademik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve görev-

lendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre iletmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört

üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-

revlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kez olmak üzere toplanır. Müdür

gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Ayrıca

en az üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak. 

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak. 

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak. 

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını be-

lirlemek. 

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
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Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek sektörden ve/veya en az bir yıl tam zamanlı sektör
tecrübesi olan kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün
onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından en fazla yedi üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Mü-
dür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak,
görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevi 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik kariyer danışmanları 
MADDE 14 – (1) Akademik kariyer danışmanları, Yönetim Kurulunun önerileri doğ-

rultusunda Rektör tarafından ilgili birimden en az bir öğretim üyesi olacak şekilde üç yıl için
görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Görev süresi sona eren akademik kariyer danışmanı
tekrar görevlendirilebilir. 

Akademik kariyer danışmanlarının görevleri 
MADDE 15 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık

hizmeti vererek destek olmak. 
b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak. 
c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danış-

manlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi
kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak. 

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak. 
d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak. 
Personel ihtiyacı 
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Rektör
tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ NÖROBİLİM VE BİLİŞSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve

Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yöne-
timinin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşu-
munu, yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda öncü

ve saygın bir merkez olmak.
b) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda toplu-

mu bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak.
c) Sinir bilimsel ve bilişsel süreçleri fizyoloji, psikoloji ve yönetimsel davranış bilimleri

disiplinleri ışığında incelemek.
ç) Ulusal ve uluslararası ilgili yazına katkı sağlamak.
d) Toplumun ve bilim dünyasının güncel sorunlarına cevap aramak ve çözüm yolları

sunmak. 
e) Merkezin kapsamı doğrultusunda toplumun bilim insanı ihtiyacının karşılanmasına

katkı sağlamak.
f) Merkezin kapsamına giren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bir iletişim

ağı kurmak ve iş birliği yapmak.
g) Bölgede ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara araştırma ve geliştirme desteği sağla-

mak.
ğ) Üniversitede, Merkeze bağlı laboratuvarların etkin çalışmasını sağlamak.
h) Üniversitenin ilgili birim ve disiplinlerini bir araya getirip ortak çalışmalar yapacak

bilimsel ortam ve koşulları sağlamak.
ı) Merkezin ürettiği bilimsel bilgiyi ve deneyimi diğer bilim insanlarına ulaştırmak.
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i) Psikoteknik değerlendirme ünitesi kapsamında araştırmalar, uygulamalar ve faaliyet-
ler yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda proje

hazırlamak, araştırma yapmak ve ortak araştırmalara katılmak. 
b) Merkezin kapsamına giren sorunlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak.
c) Bilişsel nörobilim başta olmak üzere, öğrenme, algı, dikkat, bellek gibi konularda

güncel araştırmalar yapmak.
ç) Bilişsel bilimler, bilişsel psikoloji, davranışsal ekonomi, elektro fizyoloji, klinik elek-

troansefalografi, nörodilbilim, nörogörüntüleme, nöropazarlama ve yönetimsel davranış bilim-
leri gibi alanlarda güncel sorunlara yönelik çalışmalar yürütmek.

d) İlgili alan ve alt alanlarda yeni kuram ve modeller üretmeye yönelik araştırmalar yü-
rütmek.

e) Yaşam boyu öğrenme ve bilişsel gelişimle ilişkili nöropsikolojik, genetik, çevresel
ve kültürel çalışmalar yapmak.

f) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda kültürel
faktörleri incelemek ve kültürler arası dinamikleri çalışmak.

g) İhtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.
ğ) Nörobilim, bilişsel bilim ve bu iki disiplinin ilişkili olduğu diğer alt alanlarda insan

kaynağı ihtiyacını gidermek için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika programları
açmak.

h) Üniversiteye bağlı birimlerle ve diğer merkezlerle ortak araştırma ve uygulama faa-
liyetleri yürütmek.

ı) Üniversitedeki ilgili bölümlerin ya da derslerin, Merkezin laboratuvar ve olanakla-
rından faydalanması konusunda gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak.

i) Üniversitedeki ilgili lisansüstü alanlarının açılmasına ve yürütülmesine destek olmak.
j) Psikoteknik değerlendirme kapsamında, sürücü davranışlarını, kazaya yatkınlıklarını

ve trafik ihlalleri nedeniyle ehliyetleri ellerinden alınan sürücüleri test etmek, madde ve tek-
noloji bağımlılığı konularında araştırmalar yapmak ve uygulamalar geliştirmek, psikomotor,
zihinsel yetenek ve becerilere ilişkin araştırma ve uygulamalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin psikoloji, bilişsel bilim, nö-

robilim ve yönetimsel davranış bilimleri alanlarında uluslararası atıf indekslerinde kayıtları
bulunan ve bu alanların bölüm kadrolarında tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, üç yıl için
Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu üyelerinden birini
vekil tayin eder. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini ve

sonuçların alınmasını sağlamak.
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c) Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek ve denetimi ile ilgili ön-
lemleri almak.

ç) Her altı ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görü-
şünü alarak Rektöre sunmak.

d) Merkezin Yönetim Kurulunda yer alacak öğretim üyelerini Rektöre görev onayı için
sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte dört üye olmak üzere toplamda

beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer alacak dört üyenin tam zamanlı görevli olmak üzere
psikoloji, bilişsel bilim, nörobilim veya yönetimsel davranış bilimleriyle ilgili çalışmaları olan
öğretim üyeleri arasından olmak koşuluyla, Müdür tarafından belirlenerek üç yıl görevlendi-
rilme onayı için Rektöre sunulur. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine en
az salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.
c) Merkezin planladığı eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konula-

rındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getirdiği işleri değerlendirerek karara bağlamak.
e) Merkezin altında bulunan araştırma laboratuvarlarında yer alan araç gereç kullanı-

mına yönelik öncelikli çalışma alanlarını belirlemek, zamansal planlamaları yapmak ve Merkez
dışından gelecek kullanım taleplerine yönelik uygulama kararlarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

(2) Projeler kapsamında Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencileri Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilebilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite yönetim kurulunun aldığı kararlar uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2020 – Sayı : 31137



İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin oluşumu yetki ve sorumluluklara
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin örgün önlisans, lisans ve yüksek lisans

programları dışında verilecek eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek, kamu, özel sektör,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, bilimsel bilgiyi uygulama ile bütün-
leştirerek toplum yararına sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına
katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine hizmet etmektir. Merkez topluma hiz-
met amacıyla farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara yönelik eğitim programları düzenler.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel bilginin uygulamaya geçirilmesi ve bunun topluma yayılmasını sağlamak

amacıyla eğitim ve öğretim programlarına ilişkin süreçleri geliştirmek.
b) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili olarak, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası

kuruluş ve kişilerle iş birliği yaparak, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde eğitim programları, gelişim ve uzmanlık kursları, seminerler, konferanslar ve sertifika
programları düzenlenmesine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek, öğretim materyali ha-
zırlamak, ölçme ve değerlendirme yapmak.
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c) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına baş-
vuruda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yürütmek.

ç) Sanayi ve hizmet kuruluşlarına yönelik araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri
yürütmek, projelerine danışmanlık yapmak veya belirlenen konularda danışmanlık hizmeti ver-
mek.

d) Rektörlüğe bağlı fakülte, birim ya da bölümlerce, Üniversite bünyesinde yürütülen
diploma programları hariç, Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin verecekleri kurs ve
her türlü eğitim-öğretim çalışmasını düzenlemek ve gerekli teknik imkanları sağlamak.

e) Öğrencilerin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla farklı
alanlarda sertifika programları düzenlemek.

f) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde Üniversite adına Türkiye’de ve Türkiye dışında
faaliyet gösteren devlet, vakıf ve özel üniversiteler ile iş birliği yaparak, Türkiye’de ve yabancı
ülkelerde eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer düzenlemek ve sertifika vermek.

g) Uluslararası normlara uyumlu meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapmak, meslek içi ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek.

ğ) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, karma yöntemlerle vermek
ya da verdirmek.

h) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz
basım, yayın ve satışını yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama,
yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

i) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, da-
nışmanlık firmaları ile iş birliği yapmak.

j) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri he-
kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek.

k) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme ve sertifikasyon
eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım
belgesi vermek.

l) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifi-
kasyon eğitimlerini her türlü yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve
katılım belgesi vermek.

m) ISO 17024 standartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ön-
görülen akreditasyon gereklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen
tüm yeterliliklere ilişkin eğitim düzenlemek, gezici veya sabit sınav merkezleri oluşturmak ve
sınav yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

n) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık yapmak.

o) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve raporlar
hazırlamak veya hazırlatmak.

ö) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür altı
aydan fazla görevi başında bulunmadığı ya da göreve vekâlet altı ayı aştığı takdirde görevi
sona erer ve Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyelerinden ikisini mü-
dür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcılarının görev sü-
resi üç yıldır. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile yardımcılarının da görev süresi sona
erer. Müdür tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilir. Müdür, görevinde bulunmadığı durumlarda yardımcılarından birisini
vekil tayin eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuru-

luşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak, yürütmek ve

Merkezin denetimini yapmak.
c) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların günde-

mini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-

zırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da yapmak, Merkezin ihalelere katılımını
sağlamak, sözleşmeler yapmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörün onayına sunmak.

g) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet ra-
porunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak, Yönetim Kurulunun görüşünü
aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından atanacak dört

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğun-
luğu ile toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kararlar
oy çokluğu ile alınır. Müdür gerekli hallerde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağıra-
bilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
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b) Kurs, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek öğretim elemanları ile

Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimlerini belir-

lemek, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğine yönelik esasları

tespit etmek.

c) Eğitim ve öğretim programları sonunda katılımcılara verilecek belgelerle ilgili esas-

ları belirlemek.

ç) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu

değerlendirmek.

d) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

e) Merkezin yıllık bütçesini değerlendirmek.

f) İhtiyaç halinde diğer uzman kişilerden danışmanlık hizmeti almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde

kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına gö-

revlendirilir. Danışma Kurulu en az üç, en çok yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üze-

rine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİTİĞİ VE MEKÂNSAL VERİ

MODELLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği

ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları
ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekân-

sal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetimin
oluşumu, yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Veri analitiği ve coğrafi bilgi teknolojileri konularında araştırmalar yapmak, yaptır-

mak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek ve yayınlar yapmak.
b) Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ekonomik ve ticari değer yaratacak, katma değeri

yüksek, yenilik ve girişimciliğe dayalı, üniversiteler ile diğer kamu kurumları, yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliği ağlarını, kümelenmelerini, bilgi ve
teknoloji transferini gerçekleştirmek, kamu yararına yönelik olarak üretilecek projeler ile alı-
nacak kararlar için bilgi üretmek ve bunun için gerekli iç ve dış paydaşlar ile bağ kurmak.

c) Veri analitiği ve coğrafi bilgi teknolojileri uygulamalarını planlama süreçlerinde aktif
olarak katılan paydaşlara (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları
ve özel sektör) aktarmak, Ar-Ge projeleri geliştirmek ve bu uygulamaların yaygınlaşmasına
katkı sağlamak amacıyla atölye çalışmaları ile seminerler düzenlemek.

ç) Veri analitiği, büyük veri ve coğrafi bilgi teknolojileri sertifika programları gelişti-
rerek kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
temsilcilerinin bu alandaki uzmanlıklarına, özel ve tüzel kişilerin projelerine danışmanlık yap-
mak veya doğrudan hizmet sağlamak.

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-
larına destek olmak.

e) Farklı ve uluslararası ölçüt ve kurallara göre farklı ülkelerin özel ve tüzel kişileri ile
öğrencilerine yönelik olarak onların potansiyellerini artırmak, bunun için ekip çalışmasıyla
paylaşıma açık bir çalışma ortamı oluşturmak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile ihtisas ve proje grupları oluşturmak.
b) Tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Üniversitenin ilgili birimleri ve personeli ile

iş birliği yapmak.
c) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve ya-

bancı uzmanlardan yararlanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün ça-

lışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem
uygulanır. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Yönetim Kurulundan birisini vekil bırakır. Vekâlet
süresi en fazla altı aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolma-
dan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda süresini doldurmak üzere yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık

etmek.
b) Merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını

sağlamak.
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve

bütçe önerisini Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Diğer

üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan Üniversite bünyesindeki
öğretim üyesi/öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan veya kurumları dışında altı aydan fazla
görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün

hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
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c) Her faaliyet yılı sonunda Üniversite Yönetim Kuruluna sunacağı faaliyet raporunun,
üçer yıllık eylem planının, bütçe önerilerini ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazır-
lanıp düzenlenmesine yardımcı olmak, Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet
raporunu, üçer yıllık eylem planını, bütçe önerisini ve çalışma programını uygulamaya koy-
mak.

ç) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
d) Üniversitedeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler ara-

sında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırla-
mak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
belirlemek.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde
Rektörün onayına sunmak.

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına
katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatonun onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından uygun görülen Üniversitede veya diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırma ve ya-
yınları bulunan öğretim üyelerinden ve istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel sektör ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Üyeler, üç yıl için seçilir. Üye sayısı en az üç,
en fazla yedi kişidir. Danışma Kurulu en az yılda bir kez, Müdürün çağrısı ile toplanır. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi
doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca
uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlen-
direrek görüş bildirmek, yeni çalışma konuları ile ilgili önerilerde bulunmaktır.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları ve
yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

(2) Projeler kapsamında Üniversitenin lisans veya lisansüstü öğrencileri Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 311)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-

nununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci mad-
delerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan deği-
şiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı

Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 7194 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Kanunun 18 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dör-

düncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olan-
ların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.”

İstisnanın kapsamı ve istisnadan yararlanma şartları
MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde serbest meslek kazanç istis-

nasından yararlanan mükellefler ve istisna kapsamında olan eserler sayılmış olup, söz konusu
maddede hangi hasılatın istisna kapsamında olduğu da ayrıca belirtilmiştir. Buna göre;

a) Anılan istisnadan yararlanma hakkı; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam,
bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına tanınmıştır. 

b) İstisna kapsamına; şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo
ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları girmektedir.

c) İstisna uygulanacak hasılat, eserlerin; gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı,
radyo, televizyon ve videoda yayınlanması veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota ha-
lindeki eserleri ile ihtira beratlarının satılması veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir
ve temlik edilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen hasılattır. Eserlerin neşir, temsil,
icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler de istisna
kapsamındaki hasılata dahildir.

(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre
bazı eserlerde kayıt ve tescil zorunlu, bazı eserlerde ise ihtiyari tutulmuştur. 193 sayılı Kanunun
18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabilmek için maddede
belirtilen eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve tescil ettirilmesi şart olup, diğer
eserlerde kayıt ve tescil şartı aranmayacaktır.

(3) Kültür ve Turizm Bakanlığınca kayıt-tescil edilen eserlerin, aynı zamanda 193 sayılı
Kanunun 18 inci maddesinde sayılan eserler veya bu eserlere benzerlik gösteren eserlerden ol-
ması şart olup, 5846 sayılı Kanuna göre kayıt-tescil edilen tüm eserler istisna kapsamına gir-
memektedir.
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İstisna uygulaması, beyan ve tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsubu
MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve aynı

Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020
yılı için 600.000 TL) aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık
gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde
de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle
ödenen vergiler nihai vergi olacaktır.

(2) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların devamlı
veya arızi olarak elde edilmesi istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

(3) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen ve aynı Kanunun 103 üncü
maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000
TL) aşan kazançlar için istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu tu-
tarın aşılıp aşılmadığı ilgili takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek ve 18 inci madde kap-
samında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazanç-
ların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İstisnadan faydalanılıp fay-
dalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükellef-
lerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır.

(4) Yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde
sayılan mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak yapılan giderler,
yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacaktır. Söz konusu giderlerin indirim konusu
yapılabilmesi için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerle
tevsik edilmesi şarttır.

(5) Yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde
yer alan şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, sponsorluk harcamaları ve engel-
lilik indirimi ile anılan madde ve ilgili kanunlarında indirim konusu yapılabileceği düzenlenmiş
bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması
mümkündür. 

(6) Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü
maddesine göre yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir. 

(7) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesindeki tarifenin dördüncü gelir diliminde yer
alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendiri-
lecektir. İlgili takvim yılında istisnadan yararlanılamaması sonraki yıllarda istisnadan yararla-
nılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Örnek 1: Ressam (A), 2020 yılında (B) Belediyesine sattığı resimler karşılığında
240.000 TL kazanç elde etmiştir. (B) Belediyesi tarafından Ressam (A)’ya yapılan ödeme üze-
rinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca %17 oranında gelir vergisi tevkifatı ya-
pılmıştır. 

Ressam (A)’nın, yaptığı resimler 5846 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm
Bakanlığınca eser olarak kayıt-tescil edilmiştir.

Ressam (A)’nın yaptığı resimler karşılığı elde ettiği 240.000 TL’lik kazanç, 193 sayılı
Kanunun 103 üncü maddesindeki tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı
için 600.000 TL) aşmadığından gelir vergisinden istisna edilecek ve yıllık gelir vergisi beyan-
namesi ile beyan edilmeyecektir. Tevkif suretiyle kesilen vergi nihai vergi olacaktır.

Diğer taraftan, Ressam (A)’nın 400.000 TL tevkifata tabi işyeri kira gelirinin bulunması
halinde, bu kira geliri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesindeki tarifenin ikinci gelir dili-
minde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aştığından yıllık gelir vergisi beyannamesi ile
beyan edilecektir. Ancak, bu durumda da istisna kapsamındaki 240.000 TL’lik kazanç beyan-
nameye dahil edilmeyecektir.
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Örnek 2: Bay (C), bir televizyon kanalında haftalık olarak yayınlanan bir dizinin se-
naryo yazarlığı karşılığında, 2020 yılında 750.000 TL kazanç elde etmiştir. Bay (C)’ye yapılan
ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca %17 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılmıştır.

Bay (C)’nin yazdığı senaryo, 5846 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm
Bakanlığınca eser olarak kayıt-tescil edilmiştir. 

Bay (C)’nin yazdığı senaryo karşılığı elde ettiği 750.000 TL lik kazanç, 193 sayılı Ka-
nunun 103 üncü maddesindeki tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için
600.000 TL) aştığından, Bay (C) gelir vergisi istisnasından yararlanamayacak ve bu kazancını
yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. Tevkif suretiyle ödenen vergiler beyanname
üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir. 

Diğer taraftan, Bay (C)’nin 40.000 TL tevkifata tabi işyeri kira gelirinin bulunması ha-
linde, 40.000 TL işyeri kira geliri, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesindeki tarifenin ikinci
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmamasına rağmen, beyan edilecek
serbest meslek kazancı ile birlikte söz konusu beyanname verme sınırı aşıldığından kira geliri
de beyan edilecektir.

Örnek 3: Söz ve beste çalışmaları yapan Bayan (D), 2020 yılında muhtelif tarihlerde
(E) A.Ş.’ye sattığı besteler karşılığında 700.000 TL hasılat elde etmiştir. (E) A.Ş. tarafından,
Bayan (D)’ye yapılan söz konusu ödemeler üzerinden, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi
uyarınca %17 oranında (119.000 TL) gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Bayan (D)’nin, bu faa-
liyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu ve tevsik edebildiği giderlerinin toplamı 70.000 TL’dir.
Bayan (D)’nin, 50.000 TL eğitim/sağlık harcaması da bulunmaktadır.

Bayan (D)’nin, yaptığı beste çalışmaları 5846 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür
ve Turizm Bakanlığınca eser olarak kayıt-tescil edilmiştir.

Bayan (D)’nin, yaptığı beste çalışmaları her ne kadar 18 inci maddede sayılan eserler
kapsamında değerlendirilse de elde ettiği kazanç yıl sonu itibarıyla (700.000 TL - 70.000 TL=)
630.000 TL, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı  (2020
yılı için 600.000 TL) aştığından söz konusu istisnadan faydalanılması mümkün bulunmamak-
tadır.

Buna göre, Bayan (D)’nin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Tevkifat uygulaması
MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tev-

kifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi ödemeler belirtilmiştir. Aynı fıkranın (2) nu-
maralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan öde-
melerden; 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 18 inci
madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerle-
rinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır. 

(2) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların, aynı Ka-
nunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması
nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak olması, yıl içinde yapılacak olan tevkifat uygulama-
sını etkilemeyecek ve söz konusu kazançlar üzerinden aynı Kanunun 94 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca tevkifat yapılacaktır. 
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(3) Serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının tevkifat uygula-
masında herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

(4) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında serbest meslek kazanç istisnasından
yararlanan mükelleflerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

(5) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasına göre, madde kapsamındaki
kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı
aşanların bu istisnadan faydalanamayacakları hükme bağlanmış ve bu durumda olanların, 94 üncü
maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü olmadığı belirtilmiştir. Bu
nedenle, 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında kazanç elde eden ve aynı Kanunun
103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması nedeniyle
istisnadan yararlanamayacak olan mükelleflerin, Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında ücret,
kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Örnek 4: Heykeltraş Bay (F), faaliyetini icra etmek için bir atölye kiralamıştır. Ayrıca
yanında bir işçi çalıştırmakta olup, yaptığı heykeller karşılığında 193 sayılı Kanunun 18 inci
maddesi kapsamında 2020 yılında 650.000 TL kazanç elde etmiştir. 

Bay (F)’nin 2020 yılında elde ettiği kazancın, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde ya-
zılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması nede-
niyle istisnadan faydalanılamayacak ve bu kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan
edilecektir.

Diğer taraftan, Bay (F) kiralamış olduğu atölye nedeniyle 2020 yılında ödediği kira be-
delleri ile çalıştırdığı işçisine ödediği ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapma-
yacaktır. Bay (F)’nin yanında çalışan işçisi, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerini
193 sayılı Kanunun 95 inci maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan ede-
cektir. 

Defter tutma ve belge düzeni 
MADDE 6 – (1) 213 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde defter tutmaya mecbur olanlar

sayılmış olup, aynı Kanunun 210 uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının serbest meslek
kazanç defteri tutacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanunun 236 ncı maddesinde de ser-
best meslek erbabının tahsilatları için serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetinde ol-
duğu belirtilmiştir. 

(2) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve
eserlerini kısmen veya tamamen aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilenler dışındakilere
teslim eden serbest meslek erbabının; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma)
ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır.

(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, münhasıran 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde
bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara
teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin; yıl içindeki kazançlarının toplamının 193
sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan (2020 yılı için 600.000
TL) tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kay-
dolma) ve belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür.

(4) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerinin yanı sıra
başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunanların, defter tasdik
ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulun-
maktadır. Başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunan ve ser-
best meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamın-
daki kazançlarına ilişkin kayıtlarını da aynı defterde göstermesi mümkündür. 

(5) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetleri arızi olarak ya-
panların, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme
zorunlulukları bulunmamaktadır.
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(6) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında elde edilen kazançların, aynı Ka-
nunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması
nedeniyle istisnadan faydalanılamayacak olması, defter tutma ve belge düzenleme yükümlü-
lüğünde bir değişiklik yaratmayacaktır.

(7) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan ve serbest mes-
lek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödeme-
lerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

(8) 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında kazanç elde eden mükelleflerin,
kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal
ve giderlerine ilişkin belgelerini, 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları ge-
rekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan 

Menfaatlere İlişkin İstisna

Yasal düzenleme
MADDE 7 – (1) 7194 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü

maddesinin (10) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla

işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durum-
larda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin
ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım be-
deli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilen-
dirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.);”

İstisnanın kapsamı ve uygulaması
MADDE 8 – (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numa-

ralı bendi hükmüne istinaden, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağ-
lamak maksadıyla vasıta temini veya hizmet satın alınması suretiyle işverenler tarafından ya-
pılan taşıma giderleri nedeniyle hizmet erbabına sağlanan menfaatlere uygulanan gelir vergisi
istisnası devam etmektedir.

(2)  7194 sayılı Kanunla, 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uy-
gulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı ben-
dine eklenen parantez içi hükümle, işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyer-
lerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına ve-
rilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler
nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.

(3) Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araç-
larının temini suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan faydalanılabilmesi için; 

a) İşveren tarafından, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağ-
lamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti
verilmiyor olması,

b) Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının, münhasıran hizmet
erbabının işyerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması (Ula-
şım bedeli için yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanılabilecek şekilde sınırlandırıldığı başka
amaçlarla da kullanılabilen ödeme araçlarının kullanımı bu şartın ihlali sayılmaz), 

c) Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,
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ç) Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için 12 TL) aşmaması,
d) Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine iliş-

kin harcamaların belgelendirilmesi,
gerekmektedir.
(4) İşverenler tarafından, hizmet erbabına; 
a) Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi, 
b) Ulaşım bedeli karşılığının, hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer

alışverişlerde de kullanılabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi, 
c) Araç tahsis edilmesi, 
ç) Çalışılmayan günler için de ulaşım bedeli ödenmesi,
d) İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin ya-

nında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi, 
durumlarında, istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan

menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır. 
(5) İşverence hizmet erbabının ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlan-

madığı veya taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet erbabının ikamet-
gahından bu mahallere ve bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de yol masrafı yaptığı du-
rumlarda, işverence verilen toplu taşıma hizmetinden faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım
için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı,
bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi durumunda da istisnadan faydalanı-
lacaktır. 

(6) İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı
kapsayacak şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler dikkate
alınarak her bir aya isabet eden tutar ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir. 

(7) Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili
ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işveren-
lerce ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi, ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden
de mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1: İşveren (A), yanında çalışan hizmet erbabı Bay (B)’nin şehir içi ulaşımda
kullandığı toplu taşıma kartına, 2020 yılı Mart ayında 26 gün çalışacağı varsayımıyla peşin
olarak 312 TL (KDV hariç) yükleme yapmıştır. Bay (B), Mart ayında 10 gün izin kullanmış-
tır.

Bay (B)’nin Mart ayında 16 gün çalıştığı göz önüne alındığında, işveren (A) tarafından
hizmet erbabı Bay (B)’nin toplu taşıma kartına yüklenen 312 TL’nin 192 TL’si istisna kapsa-
mında değerlendirilecektir. 

İşveren (A)’nın peşin olarak ödediği 312 TL’ye istisna uygulamış olması halinde ise,
düzeltme yapabileceği gibi, fark tutarı izleyen ayda yapacağı ödemeden indirmek suretiyle, is-
tisnayı daha düşük uygulayabilecektir.

(8) 213 sayılı Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrasında, işverenlerin her ay öde-
dikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla,
işverenlerce hizmet erbabına, işyerine gidip gelmesi için toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaç-
la kullanılan ödeme araçları vermek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilecek
kısmının da ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir. 

(9) İşverenlerin hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan
ödeme araçları vermek suretiyle sağladığı menfaatler için bir günlük (2020 yılı için 12 TL)
ulaşım bedeline katma değer vergisi dahil değildir. Ulaşım bedelinin istisnaya isabet eden tu-
tarına ait yüklenilen katma değer vergisi işverenlerce indirim konusu yapılabilecektir. İşverenler
tarafından istisna tutarından daha fazla ödeme yapılması halinde, istisna tutarını aşan kısım
(istisna tutarına aşan kısma isabet eden katma değer vergisi dahil olmak üzere) net ödenen
ücret olarak kabul edilecek ve brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutu-
lacaktır. Diğer taraftan, istisna tutarını aşan kısma isabet eden ve ücret olarak kabul edilen
KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.
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Örnek 2: İşveren (C), 2020 yılı Nisan ayında 20 gün çalışan hizmet erbabı Bay (D)’nin
toplu taşıma kartına 472 TL (400 TL + 72 TL KDV) yüklemiştir. İşveren (C) tarafından bu tu-
tarın 240 TL’si istisnaya konu edilecektir. İstisna kapsamındaki bu tutara isabet eden 43,2 TL’lik
KDV indirim konusu yapılabilecektir. İstisna tutarını aşan 160 TL (400 TL - 240 TL)+28,80
TL KDV dahil toplam tutar olan 188,80 TL net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve brüte ib-
lağ edilmek suretiyle gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, 28,80 TL’lik
KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna

Yasal düzenleme
MADDE 9 – (1) 7194 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 29 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisinden

müstesnadır:
…
4. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol

spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç);”
İstisnanın kapsamı ve uygulaması
MADDE 10 – (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli

bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para
ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı
(mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider
karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde ol-
mamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini
değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Aynı maddede, bu Kanunun uygulanmasında spor hakemlerine
yapılan ödemeler veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret sayıldığı hükme bağlan-
mıştır. 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının 7194 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik öncesi (4) numaralı bendinde, tüm spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen üc-
retler gelir vergisinden istisna edildiğinden, söz konusu ücretler gelir vergisine tabi tutulma-
mıştır.

(2) 7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen
ücret gelirlerine uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(4) numaralı bendinde yer alan spor yarışmalarını yöneten hakemlerin aldıkları ücretlere ilişkin
istisna hükmü yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile;

a) Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını
yöneten hakemlerin bu görevleri dolayısıyla aldıkları ücretlere yönelik gelir vergisi istisnası
aynen korunmuştur. 

b) Profesyonel spor yarışmalarını yöneten spor hakemleri ile basketbol ve voleybol
spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerinin aldıkları ücretler is-
tisna kapsamından çıkarılmıştır. 

(3) Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler ile basketbol ve voleybol spor
dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten hakemlere bu faaliyetleri nedeniyle 1/1/2020
tarihinden itibaren yapılan ödemeler ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir. 

(4) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılanlar tarafından istisna kapsamına
girmeyen spor hakemlerine yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

(5) Profesyonel spor yarışmaları ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligle-
rindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerince elde edilen ücret gelirleri toplamının, gelir ver-
gisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde
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bu ödemeler yıllık gelir vergisi beyannamesiyle de beyan edilecektir. Yine, bahse konu spor
hakemlerinin birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi ve birden sonraki işverenden elde
ettiği ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı (2020
yılı için 49.000 TL) aşması halinde, birinci işverenden alınan ücret geliri dahil tüm ücret ge-
lirleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden he-
saplanan gelir vergisinden tevkif suretiyle ödenen gelir vergisi mahsup edilebilecektir.

(6) Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını
yöneten hakemlere ödenen ücretler istisna kapsamında olduğundan, bu ücret ödemelerinden
gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak ve bu ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.
Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de istisna kapsamındaki ücret gelirleri
beyannameye dâhil edilmeyecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının 

Vergi Matrahından İndirilmesi

Yasal düzenleme
MADDE 11 – (1) 7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 40 ıncı

maddesinin birinci fıkrasının  (1), (5) ve (7) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez
içi hükümler eklenmiştir.

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şe-
killerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edi-
nilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık
kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomo-
billere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şe-
killerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi
ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin ma-
liyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amor-
tismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan
amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanma-
sında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

(2) 7194 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin
birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler ek-
lenmiştir.

“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000
Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el
olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek oto-
mobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider
yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte
olan tutar dikkate alınır.)”

“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla
edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık
kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi
toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

(3) 7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Bu Kanunun
13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi
gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmüne yer veril-
miştir.
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Kapsam
MADDE 12 – (1) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve ticari veya

mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillerin giderleri (kiralama giderleri dâhil) ile bunlara
ilişkin ayrılan amortismanların giderleştirilmesi bu Tebliğin beşinci bölümünün kapsamını
oluşturmaktadır.

(2) Kanun maddesinde yer alan binek otomobil ifadesinden Türk Gümrük Tarife Cet-
velinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların anlaşılması gerekmektedir. Ambulanslar,
mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi
özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilme zorunluluğu bulunmayan ve sa-
dece havalimanı apron bölgesi gibi belli alanlarda kullanılan taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer
almakla birlikte binek otomobil kapsamında değerlendirilmeyecektir. 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7
koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri
montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının
her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örneğin:
yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları
bulunan (en arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför
ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında
sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar 87.03 pozisyonunda yer
almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu bağlamda binek oto-
mobiller, 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak
üzere imal edilmiş (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dâhil)
hem insan hem eşya taşıyabilen motorlu araçlar gibi çok amaçlı araçları kapsamaktadır.

Binek otomobillere ilişkin kiralama ve iktisap giderleri
MADDE 13 – (1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama
yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için 5.500
Türk lirasına kadarlık kısmı, 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) nu-
maralı bendi ve 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında gider ola-
rak dikkate alınabilecektir. 

(2) Gider olarak dikkate alınabilecek tutar olan aylık kira bedelinin 2020 yılı için 5.500
Türk lirasına kadarlık kısmı 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
göre hesaplanan katma değer vergisi hariç bedeldir. 

(3) 3065 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, gelir
ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla
ödenen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilememektedir. Bu kap-
samda, binek otomobillerin kiralanması durumunda, kira bedellerinin Kanun maddesinde ilgili
yıl için belirlenen azami tutarı aşması halinde, aşan kısma ait katma değer vergisi gelir ve ku-
rumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde ayrıca gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: Gayrimenkul kiralama faaliyetiyle iştigal eden kurumlar vergisi mükellefi
(ELM) Ltd. Şti. tarafından 26/3/2020 tarihinde aylık 7.500 TL bedel karşılığında bir adet binek
otomobil kiralanmıştır. Kiralama konusu binek otomobile ait katma değer vergisinin o yıl için
kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen tutara tekabül eden
kısmı ((7.500 TL - 5.500 TL = 2.000) * 0,18 = 360 TL) Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. Aynı binek otomobilin kiralanmasına
ilişkin 2020 yılı için belirlenmiş aylık azami tutar olan 5.500 TL mükellef tarafından kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alındığından, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyen
360 TL, kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. 
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(4) Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmelerde indi-
rim konusu yapılamayan KDV dahil 5.500 TL’lik tutar, safi kazancın tespitinde gider olarak
dikkate alınabilecektir. 

Örnek 2: (A) Bankası tarafından 1/6/2020 tarihinde katma değer vergisi dahil aylık
6.490 TL (5.500 TL + %18 KDV 990 TL) bedel karşılığında bir adet binek otomobil kiralan-
mıştır. KDV Kanununa göre bankaların Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler
hariç olmak üzere her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler KDV’den
istisna olduğundan, (A) Bankasının binek otomobilin kiralanmasına ilişkin yapmış olduğu
6.490 TL kiralama giderinin 5.500 TL’si 2020 yılı için banka tarafından safi kurum kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, 990 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak dik-
kate alınacaktır. 

(5) Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin yapılan ödemeler bu
Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamda değerlendirilmeyecek olup, söz konusu ödemelerde aylık
kiralama gideri kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. 213 sayılı Kanunun mükerrer 290 ıncı
maddesinin üçüncü fıkrasında finansal kiralamanın tanımı yapılmış olup, aynı maddenin ikinci
fıkrasının (1) numaralı bendinde; kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu ik-
tisadî kıymetin kullanma hakkının anılan Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü ki-
tabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş
esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulacağı, (4) numaralı ben-
dinde; kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan ödemelerin, borç anapara
ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacağı ve ayrıştırma işleminin her bir dönem sonunda ka-
lan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacağı
hükme bağlanmıştır. Buna göre, kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan
ödemelerin borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılması, bu ayrıştırma işleminin
her bir dönem sonunda (finansal kiralama sözleşmesinde yer alan ödemelerin yapılacağı tarih)
kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmak suretiyle yapılması, hesaplanan
faiz giderlerinin ise ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi, sonraki yıllar ise gider veya
maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, finansal kiralama yoluyla işletme
aktifine alınmış binek otomobiller için ödemelerin anapara ve faiz ödemesi olarak ayrıştırılarak,
faiz gideri ilk yıl “Haklar” hesabında izlenen binek otomobilin maliyetine dâhil olunacak, son-
raki yıllarda ise tercihen gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 3: (F) Ltd. Şti.’nin faaliyet konusu tekstil ürünlerinin perakende ticareti olup,
adı geçen mükellef, (ABC) A.Ş. unvanlı finansal kiralama şirketinden 2/1/2020 tarihinde fi-
nansal kiralama sözleşmesi yoluyla bir adet binek otomobil edinmiştir. Finansal kiralama söz-
leşmesine göre kira süresi 48 ay olup, aylık ödeme 9.182 TL’dir. Binek otomobillerin mülkiyeti
kira süresi sonunda kiracıya devredilecektir.

Buna göre, (F) Ltd. Şti. tarafından finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobil
rayiç bedel ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” hesa-
bında izlenecek olup, aylık ödenecek bedel olan 9.182 TL, borç anapara ödemesi ve faiz öde-
mesi olarak ayrıştırılarak 2020 yılına ilişkin ödenen faiz giderleri binek otomobilin maliyetine
dâhil edilecektir. Sonraki yıllara ilişkin ödenen faiz giderleri ise mükellef tarafından binek oto-
mobilin maliyetine dâhil edilebileceği gibi tercihen doğrudan gider olarak da dikkate alınabi-
lecektir.

(6) Kiralama giderlerine ilişkin aylık gider kısıtlamasının uygulanmasında, kira öde-
mesine tekabül eden ayın içinde bulunduğu yıl için tespit olunan tutar dikkate alınacaktır. 

Örnek 4: Eczacılık faaliyetinden dolayı ticari kazanç mükellefiyeti bulunan Bayan (B),
1/4/2020 tarihinde (Z) Filo Kiralama A.Ş.’den bir adet araç kiralamıştır. Kiralama sözleşmesine
göre aracın aylık kiralama bedeli 6.000 TL olup, sözleşmenin süresi 2 yıldır ve kiralama bedeli
1/4/2020 tarihinde mükellef tarafından peşin olarak ödenmiştir. 
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Buna göre Bayan (B), söz konusu araç için 2020 yılına tekabül eden aylık kiralama be-
delinin azami 5.500 TL’sini kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilecektir.
2021 ve 2022 takvim yıllarına tekabül eden aylık kiralama bedellerinin kazancın tespitinde gi-
der olarak dikkate alınabileceği azami tutarların tespitinde o yıllar için yeniden belirlenen tu-
tarlar dikkate alınacaktır.

(7) 1/1/2020 tarihinden önce başlayıp Kanunun yürürlük tarihinden sonrasını da kap-
sayan kiralamalarda, yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden kira bedelleri gider kısıtlama-
sına tabi olacaktır. Gider olarak dikkate alınabilecek azami kiralama bedelinin tespitinde, ki-
ralama döneminin tekabül ettiği yıl için belirlenen tutar dikkate alınacaktır.

(8) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerin
iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2020 yılı için en fazla
140.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak dik-
kate alınabilecektir. 

Örnek 5: Lokanta işletmeciliği faaliyeti nedeniyle ticari kazanç yönünden gelir vergisi
mükellefi olan Bay (M), otomobil bayi olan (DEF) A.Ş’den 1/9/2020 tarihinde vergisiz satış
fiyatı 140.000 TL olan bir adet binek otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobile ilişkin he-
saplanan özel tüketim vergisi 140.000 TL (140.000 x %100),  hesaplanan katma değer vergisi
ise 50.400 TL (280.000 x 0,18)’dir. 

Buna göre Bay (M) tarafından binek otomobil için yüklenilen özel tüketim vergisi ve
katma değer vergisi tutarı toplamı 190.400 TL (140.000 + 50.400) olup, iktisaba ilişkin yükle-
nilen özel tüketim vergisi ve katma değer vergilerinin işletme kayıtlarında mükellef tarafından
tercihen gider olarak gösterilmesi halinde, ticari kazanç üzerinden gider olarak indirimi kabul
edilecek azami tutar 140.000 TL olacak,  50.400 TL (190.400 – 140.000) ise kanunen kabul
edilmeyen gider olarak mükellefin ilgili dönem ticari kazancına dâhil edilecektir.

(9) Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kira-
lama bedelinin hesaplanması suretiyle uygulanacaktır. Kiralama giderlerine ilişkin günlük gider
kısıtlamasının uygulanmasında, kiralamanın yapıldığı tarihte gider olarak dikkate alınabilecek
aylık azami kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate
alınacaktır. 

Örnek 6: Meyve ve sebzelerin toptan ticareti faaliyetiyle iştigal eden (EFG) Ltd. Şti.
13/4/2020 tarihinde bir adet binek otomobil kiralamıştır. Kiralama sözleşmesine göre binek
otomobilin günlük kiralama bedeli 250 TL olup, sözleşme süresi 10 gündür. 

Binek otomobil kiralaması günlük şekilde yapıldığından kiralama gideri kısıtlamasında
günlük bedel uygulanacak olup, günlük bedelin tespitinde ise o yıl için belirlenen ve gider ola-
rak dikkate alınabilecek azami kiralama bedelinin, kiralamanın yapıldığı tarihteki ayın gün sa-
yısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate alınacaktır.

Mükellef kurum tarafından kiralama Nisan ayı içinde yapıldığından, o yıl için belirlenen
ve kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami kiralama gideri olan 5.500
TL, Nisan ayının gün sayısı olan 30’a bölünerek gider olarak dikkate alınabilecek günlük azami
kiralama bedeli bulunacaktır.

Buna göre;
5.500 / 30 = 183, 33 TL (Kazancın tespitinde gider olarak indirim ko-

nusu yapılabilecek azami günlük kiralama be-
deli)

183,33 X 10 = 1.833,33 TL (On günlük kiralama için safi kazancın tespi-
tinde gider olarak dikkate alınabilecek azami
tutar)

2.500 TL – 1.833,33 TL = 666,67 TL (Mükellef kurum tarafından KKEG olarak dik-
kate alınması gereken kiralama gideri)
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Örnek 7: Avukatlık faaliyetinden dolayı serbest meslek kazancı yönünden mükellefi-
yeti bulunan Bay (D) faaliyetinde kullanmak üzere 1/6/2020 tarihinde aylık kira bedeli 6.000
TL olan bir adet binek otomobili kiralamış ve bir yıllık kira bedeli olan 72.000 TL’yi peşin
ödemiştir. 

Bay (D), kiraladığı binek otomobili için ödediği aylık 6.000 TL’lik kira bedelinin 5.500
TL’sini serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapabilecek
olup, bu tutarı aşan 500 TL’yi ise gider olarak dikkate alamayacaktır. 

Ayrıca, Bay (D), kiraladığı binek otomobiline ilişkin bir yıllık kira bedelini peşin olarak
ödediğinden, söz konusu kira bedelinin indirim konusu yapılabilecek olan (5.500x12=) 66.000
TL’sini 2020 yılı kazancının tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler
MADDE 14 – (1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek
otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(2) İşletmeye veya envantere dâhil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek
otomobillerin giderleri sınırlandırılmakta olup, bu sınırlama esas itibarıyla faaliyetleri kısmen
veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillerin giderlerini kapsamaktadır.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki giderler genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta
ve benzeri cari giderleridir. 

(4) Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen
binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Örnek 8: Kozmetik ürünlerinin toptan ticareti faaliyeti nedeniyle kurumlar vergisi mü-
kellefi olan (EFG) Ltd. Şti.’nin sahip olduğu binek otomobillere ilişkin 2020 hesap döneminde
yapmış olduğu giderler aşağıdaki gibi olup, giderlerin tümü bu yıl için yapılmıştır.

Buna göre, (EFG) Ltd. Şti.’nin sahip olduğu binek otomobiller için yapmış olduğu har-
camalara ilişkin safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek azami tu-
tarlar aşağıdaki gibi olacaktır:
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* Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan iş-
letmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç binek otomobiller için ödenen vergiler gelir ve kurumlar
vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir.

** Önceki hesap dönemlerinde iktisap edilmiş binek otomobiller için 2020 hesap dönemine isabet eden
faiz giderleridir. Mükellef kurum tarafından bu kapsamda yapılan faiz giderleri tercihen doğrudan gider yazıl-
mıştır.

(5) Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin, finansal kiralama ko-
nusu binek otomobillerin “Haklar” hesabında aktife alındığı dönemi izleyen dönemler için ya-
pılan faiz giderlerinin mükellefler tarafından tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınmak
istenmesi halinde, bu giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek 9: Sigortacılık faaliyetiyle iştigal eden (T) A.Ş., 7/8/2020 tarihinde finansal ki-
ralama yoluyla bir adet binek otomobil edinmiştir. Finansal kiralama sözleşmesine göre mü-
kellef tarafından aylık ödenecek tutar 13.930 TL olup, sözleşme süresi 48 aydır. Sözleşme
süresi sonunda binek otomobilin mülkiyeti mükellef kuruma geçecektir.

Buna göre, finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobil için ödenen aylık bedelin
borç anapara ödemesi ve faiz ödemesi şeklinde ayrıştırılması gerekmekte olup, 2020 hesap dö-
nemine ilişkin yapılan faiz ödemeleri, “Haklar” hesabında izlenen binek otomobilin maliyetine
dahil olunacaktır. Mükellef kurumun 2021 hesap dönemi başta olmak üzere izleyen hesap dö-
nemlerine ilişkin yapacağı faiz ödemelerini doğrudan gider olarak dikkate almak istemesi ha-
linde ise finansal kiralama kapsamındaki faiz giderlerinin %70’i kurum kazancının tespitinde
gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(6) 1/1/2020 tarihinden önce iktisap edilen veya kiralama yoluyla edinilen binek oto-
mobillere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla %70’i,
gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapı-
labilecektir.

Örnek 10: (F) A.Ş., aktifine kayıtlı iki adet binek otomobiline 1/8/2019 tarihinde zo-
runlu trafik sigortası yaptırmıştır. Sigorta poliçe bedeli 1.680 TL olup, poliçenin süresi bir
yıldır. 
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Buna göre, (F) A.Ş. tarafından sahip olunan binek otomobiller için yapılan sigorta gi-
derlerinin 2019 hesap dönemine tekabül eden kısmı olan ((1.680 TL / 12)x5) = 700 TL’nin ta-
mamı söz konusu dönemde safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecek-
tir. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1/1/2020 tarihinden sonrasına tekabül eden
ve poliçenin düzenlendiği tarihte “280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında” izlenen ((1.680
TL / 12)x7) = 980 TL’nin azami %70’i (980 TL x0,70 = 686 TL), 2020 hesap dönemi için ku-
rum kazancından gider olarak indirilebilecektir. Gider olarak indirimi kabul edilmeyen tutar
(980 TL – 686 TL = 294 TL) (F) A.Ş.’nin kayıtlarında kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate alınacaktır.

Örnek 11: Mali müşavir olarak faaliyette bulunan serbest meslek erbabı Bay (G), faa-
liyetinde kullanmak üzere 15/7/2019 tarihinde bir adet binek otomobil satın almış ve bu oto-
mobil için yaptırdığı 15/7/2019-14/7/2020 dönemini kapsayan 1 yıllık trafik ve kasko sigortası
için 15/7/2019 tarihinde 6.200 TL, 15/7/2020-14/7/2021 dönemini kapsayan 1 yıllık trafik ve
kasko sigortası için de 15/7/2020 tarihinde 6.000  TL peşin ödeme yapmıştır.

Bay (G), peşin olarak ödediği 15/7/2020-14/7/2021 dönemini kapsayan trafik ve kasko
sigortası bedelinin gider olarak indirim konusu yapılabilecek olan (6.000 TLx%70=) 4.200 TL’sini
2020 yılı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabilecektir. 

Diğer taraftan, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama 1/1/2020 tarihinden itibaren elde
edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, Bay (G)’nin 2019 yılında peşin
olarak ödediği ve 2019 yılı serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate aldığı
trafik ve kasko bedeline gider kısıtlaması uygulaması dolayısıyla bir düzeltme yapılması söz
konusu değildir. 

Binek otomobillere ilişkin amortisman giderleri
MADDE 15 – (1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması

veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tü-
ketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160.000 TL, söz ko-
nusu vergilerin tercihen maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak ik-
tisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan binek otomo-
billerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir
ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

(2) 213 sayılı Kanun hükümlerine göre, aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam
ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılan ve amortisman ayrılmayan sü-
reye isabet eden bakiye değerleri, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilebilen binek oto-
mobiller için aktife alınan yılda gider konusu yapılamayan amortisman bedellerinin tamamı,
itfa süresinin son yılında amortismana esas bedel uygulamasından bağımsız olarak safi kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Örnek 12: Mobilya imalatıyla iştigal eden Bay (K), ticari işletmesinde kullanmak üzere
15/6/2020 tarihinde bir adet binek otomobil satın almıştır. Otomobilin katma değer vergisi ve
özel tüketim vergisi dâhil alış bedeli 750.000 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin
iktisabı esnasında ödenen vergiler tercihen binek otomobilin maliyetine dâhil edilmiştir. 

Bay (K) tarafından 2020 yılında iktisap edilen binek otomobil için en fazla 300.000
TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınabilecektir. Buna göre mükellefin yıllar itibarıyla kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alabileceği amortisman bedelleri aşağıdaki gibidir:
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(*) Kıst amortisman uygulamasından dolayı binek otomobillerin aktife alındığı yılda gider konusu ya-
pılamayan (60.000 TL – 35.000 TL) 25.000 TL itfa süresinin son yılı olan 2024 yılında, o yıl için amortismana
esas bedel üzerinden ayrılan amortismandan ayrı olarak safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu ya-
pılabilecektir.

Örnek 13: İnşaat işiyle iştigal eden kurumlar vergisi mükellefi (TDE) Ltd. Şti. 1/9/2020
tarihinde vergisiz fiyatı 240.000 TL olan bir adet binek otomobil satın almıştır. Söz konusu
araç için mükellef tarafından ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı toplamı
354.720 TL olup, mükellef tarafından binek otomobilin iktisabı için ödenen vergiler safi ka-
zancın tespitinde tercihen doğrudan gider olarak dikkate alınmıştır. Adı geçen mükellef söz
konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 100.000 TL bedel karşılığında satmıştır. 

Buna göre, işletme kayıtlarına vergisiz satış fiyatı üzerinden alınan binek otomobil için
2020 yılında en fazla 160.000 TL’ye isabet eden kısım için ayrılan amortisman, kurum kazan-
cının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Mükellef kurum tarafından bu kapsamda
yıllar itibarıyla ayrılan amortisman tutarları aşağıdaki gibidir:

Diğer taraftan, 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile bu Tebliğin 13 üncü madde-
sinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, mükellef kurum tarafından iktisap edilen binek oto-
mobil için ödenen ve tercihen gider olarak dikkate alınan özel tüketim vergisi ve katma değer
vergisi tutarı toplamı olan 354.720 TL’nin 2020 yılı için azami 140.000 TL’si safi kazancın
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, söz konusu tutarı aşan (354.720 TL – 140.000 TL)
214.720 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak mükellef kurumun 2020 hesap dönemi ku-
rum kazancına ilave edilecektir.

Mükellef kurumun binek otomobilini 2024 yılında sattığında yapması gereken muha-
sebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV ihmal edilmiştir):

102- Bankalar 100.000
257- Birikmiş Amortisman 106.666
689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 33.334

254- Taşıtlar 240.000
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(3) Mükelleflerin aktiflerinde yer alan binek otomobiller için amortismana esas bedel-
den daha fazla tutar üzerinden amortisman ayırmaları halinde, genel hükümlere göre ayrılan
amortisman tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden ayrılan amortisman tutarı arasındaki
fark, kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak, o yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ka-
zancına ilave edilecektir. Söz konusu binek otomobillerinin mükellefler tarafından satışı halinde
ise ilgili yıllarda amortisman ayırma aşamasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazanca
ilave olunan tutarların toplamı mükelleflerce vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacak
ve bu tutar, gelir veya kurumlar beyannamesinde “Diğer İndirimler” satırında gösterilmek su-
retiyle  kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek 14: Bir önceki örnekte, mükellef kurumun 1/9/2020 tarihinde vergisiz satış fiyatı
olan 240.000 TL üzerinden aktifine aldığı binek otomobili için, aktife kayıtlı bedelin tamamı
üzerinden amortisman ayırması durumunda; mükellef tarafından binek otomobili için ayrılan
amortisman tutarı ile amortismana esas bedel üzerinden hesaplanan amortisman  tutarı arasın-
daki fark KKEG olarak ilgili yıllarda kurum kazancına ilave olunacaktır. 

Adı geçen mükellefin söz konusu binek otomobili 2/1/2024 tarihinde 100.000 TL bedel
karşılığında satması halinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır (KDV
ihmal edilmiştir):

102- Bankalar 100.000
257- Birikmiş Amortisman 160.000

254- Taşıtlar 240.000
679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 20.000

* Bu kapsamda kanunen kabul edilmeyen giderlerin toplam tutarı (53.334 TL), gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesinin “Diğer İndirimler” sütununda ayrıca gösterilmek sure-
tiyle kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

(4) Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek amortismana esas be-
delin tespitinde, binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alına-
caktır. 

(5) Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması 7194 sayılı Kanunun yayımlandığı
7/12/2019 tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobillere uygulanacak olup, bu tarih ile
2019 yılı sonuna kadar iktisap edilenler için müteakip vergilendirme dönemlerinde gider olarak
dikkate alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç
ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirası, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya
binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde amortismana tâbi tutarı 250.000 Türk
lirasıdır. Ancak, bu tarih aralığında iktisap edilen binek otomobiller için 2019 yılında amortis-
man gideri kısıtlaması söz konusu olmayacak, bu otomobiller için ayrılan amortismanlar Ka-
nunun yayımı tarihinden önceki hükümlere göre gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
2020 yılı başta olmak üzere müteakip yıllarda ise söz konusu binek otomobiller amortisman
gider kısıtlamasına tabi olacak, amortismana esas bedelin tespitinde 2019 yılı için belirlenen
tutar dikkate alınacaktır.
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Örnek 15: Plastik ürünlerin imalatı faaliyetiyle iştigal eden ticari kazanç mükellefi Bay
(N), faaliyetinde kullanmak üzere 16/12/2019 tarihinde bir adet binek otomobil iktisap etmiştir.
Binek otomobilin vergisiz satış fiyatı 175.000 TL olup, iktisap esnasında ödenen ÖTV ve KDV
mükellef tarafından 2019 yılı kazancından gider olarak indirim konusu yapılmıştır. 

Binek otomobillere ilişkin amortisman gider kısıtlamasının düzenlendiği 7194 sayılı
Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme
dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayım tarihi olan 7/12/2019 tarihinde yürürlüğe
girdiğinden, mükellef Bay (N) iktisap ettiği binek otomobil için 2019 yılında genel hükümlere
göre ayırdığı amortismanın tamamını kazancından indirim konusu yapabilecektir. Ancak, 2020
takvim yılı başta olmak üzere müteakip vergilendirme dönemlerinde, 2019 yılı için belirlenen
ve özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç amortismana esas bedel olan 135.000 TL
üzerinden hesaplanan amortisman, kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

(6) 7/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde ise amortisman, de-
ğişiklik öncesi hükümlere göre gider yazılabilecektir.

(7) Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış ve rayiç bedel ile sözleşmeye
göre kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” hesabında izlenen
binek otomobillerde, aktife alınan bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas tutarı aşması
halinde, binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet
eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate
alınabilecektir.

Örnek 16: Kurumlar vergisi mükellefi (VYZ) Ltd. Şti.’nin faaliyet konusu gıda ürün-
lerinin perakende ticareti olup, anılan şirket 2/1/2020 tarihinde finansal kiralama yoluyla bir
adet binek otomobil edinmiştir. Kiralama konusu binek otomobile ait aylık kira ödemesi 14.500
TL olup, sözleşme süresi 3 yıldır. Söz konusu otomobil rayiç bedel olan 330.000 TL üzerinden
sözleşme tarihinde işletmenin “Haklar” hesabına alınmış olup, mükellef tarafından 2020 yılına
ilişkin finansal kiralama ödemesi kapsamında toplam 76.000 TL faiz ödemesi yapılmıştır.

213 sayılı Kanun hükümlerine göre finansal kiralamaya konu iktisadi kıymet, kendisi
için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edileceğinden, işletmenin “Haklar” hesabında
izlenen binek otomobil için aktife alınan bedel ile mükellef tarafından finansal kiralama kap-
samında binek otomobilin ediniminde ilk yıla ilişkin ödenen ve maliyete dahil edilen faiz gi-
derleri toplamının (330.000 TL + 76.000 TL= 406.000 TL) 2020 yılında en fazla 300.000 TL’si-
ne isabet eden kısmı kurumlar vergisi açısından safi kurum kazancının tespitinde gider olarak
dikkate alınabilecektir. Binek otomobilin aktife alınma bedeli ve ilk yıl için maliyete dahil edi-
len faiz giderleri toplamı ile amortismana esas bedel arasındaki farka tekabül eden amortisman
tutarı da ((406.000 TL – 300.000 TL)/5= 21.200 TL) mükellefin 2020 hesap dönemi kurum
kazancına kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilecektir.

ALTINCI BÖLÜM
Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap 

Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden 
Çıkarılmasında Vergilendirme

Yasal düzenleme
MADDE 16 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin beşinci fıkrasında;
“…
Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden

izin almak suretiyle, Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında iktisap
ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı ka-
zançlarının hesabında, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmaz. Şu kadar ki, bu mükel-
leflerin Türkiye'de elde ettikleri kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisse-
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leri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden çı-
karılmasından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır. Bu mükelleflerin, Tür-
kiye'de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları halinde, kur farkından doğan
kazançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınır.

...”
hükmü yer almaktadır.
(2) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 1 inci mad-

desinde;
“Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırım-

cıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyul-
masına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilen-
dirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatı-
rımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir…”

hükmü yer almaktadır.
(3) 4875 sayılı  Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde;
“Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması ser-

besttir.”
hükmü yer almaktadır.
İstisnanın kapsamı ve uygulanması
MADDE 17 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin beşinci fıkrası hük-

müne göre, dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili merci-
lerden izin almak suretiyle Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında
iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı
kazançlarının hesabında, kazancın kur farkından doğan kısmı gelir veya kurumlar vergisinden
istisnadır. 

(2) 4875 sayılı Kanun hükmüne istinaden, dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye’de
iktisap edecekleri menkul kıymet veya iştirak hisselerinin karşılığında getirecekleri yabancı
paralar için yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin alma şartı kaldırılmış olup,
bu kapsamda mükelleflerin söz konusu mercileri bilgilendirmeleri yeterli olacaktır.

(3) İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hissele-
rinin iktisabına ilişkin yabancı paraların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi veya Türkiye’deki
bankalara transfer edilmesi şarttır. Söz konusu bedellerin Türkiye’deki menkul kıymet veya
iştirak hisselerinin iktisabından önce veya sonra getirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.
Ancak, Türkiye’ye getirilen yabancı paraların bu kapsamda Türkiye’ye getirilmiş olduğu hu-
susunun mükelleflerce tevsik edilmesi gerekmektedir.

(4) Bu kapsamda Türkiye’ye getirilecek yabancı paraların,  menkul kıymet veya iştirak
hisselerini iktisap edecek olan dar mükelleflerce (kurumlar dâhil) kendi adlarına getirilmesi
şart değildir. Yabancı paraları yurt dışından transfer edenler veya getirenler ile bu paralarla
Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin iktisap edenlerin farklı kişiler olmasının
söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

(5) Dar mükelleflerce (kurumlar dâhil), bedeli Türkiye’ye getirilmek suretiyle iktisap
edilen Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin müteakip dönemlerde başka dar
mükelleflerce satın alınması ve bu menkul kıymetleri veya iştirak hisselerini satın alan dar mü-
kelleflerin iktisaba ilişkin ödenmesi gereken söz konusu bedelleri Türkiye’ye getirmemeleri
durumunda, önceki iktisaba ilişkin Türkiye’ye getirilmiş yabancı para bedeli kadarlık kısım
hariç olmak üzere Türkiye’ye getirilmeyen yabancı para bedeli kısmı için kur farkı istisnasından
yararlanılamayacaktır.
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(6) Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için dar mükelleflerin (kurumlar dâhil)
Türkiye'de elde ettikleri kazançlarının, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri do-
layısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden çıkarıl-
masından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır. Bu mükelleflerin, Türkiye'de
menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları halinde, kur farkından doğan ka-
zançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yasal düzenleme
MADDE 18 – (1) 7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 86 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyan-
name verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;
…
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı

tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden
ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü
maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil
ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan
tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergi-
lendirilmesi ve beyanı

MADDE 19 – (1) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş;
a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103 üncü

maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)
aşması,

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden al-
dıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü
gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işveren-
den alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
(2020 yılı için 49.000 TL) aşması, 

halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
(2) Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin

hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecektir.
(3) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ücret ge-

lirlerinin beyan edilip edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer gelirlerin bu-
lunması halinde bu gelirler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Yine, aynı maddenin birinci fık-
rasının (c) bendine göre, diğer gelirlerin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde de ücret ge-
lirleri hesaplamaya dahil edilmeyecektir. 

(4) Yıllık beyanname verilmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde
eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan edilen ge-
lirden indirim konusu yapılması mümkündür. 

(5) Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü
maddesine göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. 
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(6) Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri (193 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde
yer alan diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun aynı Kanunun 95 inci maddesi hükmüne
istinaden yıllık beyannameyle beyan edilecektir.

Örnek 1: Bay (A), 2020 yılında tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş 700.000
TL ücret geliri elde etmiştir. Bay (A)’nın 2020 yılında elde ettiği ücret geliri 193 sayılı Kanunun
103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için
600.000 TL) aşması nedeniyle, Bay (A)’nın bu ücret gelirini, yıllık gelir vergisi beyannamesi
ile beyan etmesi gerekmektedir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl
içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir. 

Örnek 2: Bayan (B) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 580.000 TL, ikinci işve-
renden 30.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı
tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.

Bayan (B)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (580.000
TL+30.000 TL=) 610.000 TL, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dör-
düncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından ücret gelirlerinin
tamamı beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden yıl içinde
kesilen vergiler mahsup edilebilecektir.

Örnek 3: Bay (C) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 500.000 TL, ikinci işveren-
den 50.000 TL olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı tev-
kif suretiyle vergilendirilmiştir. 

Bay (C)’nin, birinci ve ikinci işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı (500.000
TL+50.000 TL=) 550.000 TL, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dör-
düncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmamakla birlikte birden
sonraki işverenden elde ettiği ücret geliri olan 50.000 TL, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (2020 yılı için 49.000 TL) tutarı aştığından iki
işverenden elde ettiği ücret geliri toplamı beyan edilecektir. Yıllık beyanname üzerinden he-
saplanan gelir vergisinden yıl içinde kesilen vergiler mahsup edilebilecektir. 

Örnek 4: Bay (Ç) 2020 takvim yılında; birinci işverenden 560.000 TL, ikinci işveren-
den 20.000 TL ve üçüncü işverenden 18.000 TL olmak üzere üç işverenden ücret geliri elde
etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebildiğinden, Bay
(Ç) 560.000 TL’lik ücret gelirini birinci işverenden elde edilen ücret olarak belirlemiştir.

Buna göre Bay (Ç)’nin,
- Üç işverenden elde ettiği ücret gelirleri toplamı (560.000 TL+ 20.000 TL+ 18.000

TL=) 598.000 TL, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmadığından ve 

- Birden sonraki işverenlerden elde ettiği ücretleri toplamı (20.000TL+ 18.000 TL=)
38.000 TL, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan
tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmadığından,

ücret gelirleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecektir.
Örnek 5: Serbest meslek erbabı Bay (D)'nin serbest meslek kazancının yanında tamamı

tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden elde edilen ücret geliri ile tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır.

Serbest meslek kazancı 300.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret 400.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 40.000 TL
İşyeri kira geliri 30.000 TL
Bay (D), serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verecektir.
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İkinci işverenden alınan ücret geliri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) ve ücret gelirleri top-
lamı aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tu-
tarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmadığından, ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeye-
cektir.

Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri toplamı (300.000 TL + 30.000 TL=) 330.000 TL,
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı
(2020 yılı için 49.000 TL) aştığından, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.

Örnek 6: Bay (E)'nin 2020 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ve işyeri
kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 450.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 180.000 TL
İşyeri kira geliri 35.000 TL
Ücret gelirleri toplamı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dör-

düncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından, bu gelirler için be-
yanname verilecektir.

İşyeri kira geliri ise 35.000 TL, aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin
ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşmadığından beyannameye
dahil edilmeyecektir.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kap-
samındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri ifade ettiği hükme
bağlanmıştır.

(2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesse-
seleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, va-
kıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço
veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bentler halinde sayılan ödemeleri
(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin
gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları, aynı fıkranın (1) numaralı ben-
dinde ise hizmet erbabına ödenen ücretler ile aynı Kanunun 61 inci maddede yazılı olup ücret
sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 üncü ve 104 üncü maddelere göre,
tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

(3) Günümüz bilişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler neticesinde, genel  yö-
netim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışanların ücretlerine ilişkin bilgilerin elektronik or-
tama taşınması neticesinde,  bu bilgilerin muhafazası, bilgilere erişimi,  veri kullanım ve de-
ğerlendirilmesi daha sistematik bir hale gelmiştir. Ayrıca, Kamu Personel Harcamaları Yönetim
Sistemi ile tüm kamu kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici per-
sonel ve işçi olarak çalışan personelin; maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri, eğitim yılına ha-
zırlık ödeneği ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye gibi ödemelere ilişkin işlemlerinin (maaş he-
saplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma,  personelin banka hesabına
aktarma, personelin sigorta primleri ve istatistik, raporlama işlemleri) elektronik ortamda dü-
zenli olarak yapılması sağlanmaktadır.
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(4) Bu gelişmeler doğrultusunda, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri
ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan
personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya
bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek
işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir. 

(5) Aynı yıl içerisinde birden fazla kamu kurumundan çeşitli adlarla ücret alan personel
bulunduğu gibi atama, nakil ve benzeri sebeplerle bir kurumdan diğer bir kuruma geçen per-
sonel de bulunmaktadır. Bu çerçevede, genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar (ticaret şirketleri hariç), bu idarelerde çalışanların
ücretlerinin vergilendirilmesinde tek işveren olarak değerlendirilecektir. Genel yönetim kap-
samındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri
hariç) çalışan personelin, aynı yıl içerisinde atama, nakil ve benzeri sebeplerle tek işveren
olarak değerlendirilen diğer bir kuruma geçmesi veya birden fazla kurumdan ücret geliri elde
etmesi durumunda, bu personelin elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı, kümülatif matrah esas
alınmak suretiyle vergilendirilecektir. Diğer idareler ile kurum ve kuruluşlardaki ücret matrahı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bordro programından veya diğer idare ile kurum ve kuruluştan
temin edilebilecektir. Bu idarelerde çalışanların tevkif yoluyla vergilendirilmiş tek işverenden
aldıkları bu ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmaması halinde, bu gelirler için beyan-
name verilmeyecektir.

(6) Genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum
ve kuruluşlarda çalışan personelin; aynı yıl içerisinde, bunlar dışında bir işverenden de ücret
geliri elde etmesi veya görevinden ayrılarak bu işveren nezdinde çalışmaya başlaması duru-
munda, söz konusu personelin ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmeksizin her bir işve-
renden elde edilen ücret ayrı ayrı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Bu durumda, birden
sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde ya-
zılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması veya bu tu-
tarı aşmamakla birlikte her iki işverenden aldığı ücret geliri toplamının aynı Kanunun 103 üncü
maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000
TL) aşması halinde, ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. 

Örnek 7: 5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde yer alan (F) Üniversitesinde görevli
Bay (G), 2020 yılı Kasım ayı içerisinde aynı cetvelde yer alan (H) Üniversitesine nakil yoluyla
geçmiştir. Bay (G)’nin ücretlerine ait gelir vergisi matrahının, eski kurumundaki süre gelen
gelir vergisi matrahları ile birleştirilmesi ve Bay (G)’ye yapılan ödemelerin, tek işverenden
elde edilen ücret olarak 193 sayılı Kanunun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında
vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Bay (G)’nin, (F) Üniversitesinde görevli iken (H) Üniversitesine verdiği
hizmet karşılığı kendisine yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi de aynı şekilde olacak-
tır.

Örnek 8: (İ) Bakanlığında görevli Bayan (I), 2020 yılı içerisinde (K) Bakanlığının iliş-
kili kuruluşu olan (L) Kurumu yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla huzur hakkı ücreti elde et-
miştir. Bayan (I)’nın, (İ) Bakanlığı ile (L) Kurumu yönetim kurulu üyeliğinden aldığı ücret
ödemeleri, tek işverenden elde edilen ücret olarak kümülatif matrah esas alınmak suretiyle ver-
gilendirilecektir.

Örnek 9: (M) Bakanlığından ücret alan Bay (N), aynı zamanda (O) Hastanesi döner
sermayesinden de ücret almaktadır. Bay (N)’ye yapılan ücret ödemeleri, tek işverenden elde
edilen ücret olarak kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
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Örnek 10: (S) Bakanlığından ücret alan Bay (Ö), nakil yoluyla (T) Bakanlığına geç-
miştir. Bay (Ö)’nün (T) Bakanlığındaki ücretlerine ait gelir vergisi matrahı, (S) Bakanlığındaki
süre gelen gelir vergisi matrahı ile birleştirilecek ve tek işverenden elde edilen ücret olarak kü-
mülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

Örnek 11: (U) Bakanlığından ücret alan Bayan (Ü), nakil yoluyla 16 Temmuz 2020
tarihinde (V) Üniversitesine geçmiştir. Bayan (Ü)’nün nakil tarihi itibarıyla (U) Bakanlığındaki
ücretlerine ait kümülatif gelir vergisi matrahı 42.000 TL’dir. (V) Üniversitesi Bayan (Ü)’ye
yapacağı ilk ücret ödemesinde, e-bordro programı veya (U) Bakanlığından Bayan (Ü)’nün süre
gelen gelir vergisi matrahı bilgisini temin edecek ve yapacağı ücret ödemesi ile 42.000 TL’lik
süre gelen gelir vergisi matrahını birleştirerek, tek işverenden elde edilen ücret olarak kümülatif
matrah esas alınmak suretiyle vergilendirecektir.

Özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışanların durumu
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin birden fazla işve-

renden elde edildiği kabul edilir:
a) Bir özel sektör işvereninin yanında çalışan hizmet erbabının, yıl içerisinde bu işve-

renden elde ettiği ücretinin yanısıra,  başka bir özel sektör işvereninden ya da kamu kurum
veya kuruluşundan da elde ettiği ücret gelirleri.

b) Aynı takvim yılı içinde bir özel sektör işvereninin yanında çalışmakta iken, işten ay-
rılarak başka bir özel sektör işvereninin yanında ya da kamu kurum veya kuruluşunda çalışmaya
başlanılması nedeniyle elde ettiği ücret gelirleri. 

c) Aynı takvim yılı içinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında çalışan
hizmet erbabının, söz konusu mükelleflerin ortağı oldukları iş ortaklığı veya adi ortaklıklar
bünyesinde çalışmaya başlamaları halinde elde ettikleri ücret gelirleri.

(2) Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda her
bir işverenden elde edilen ücret ayrı ayrı vergilendirilecek olup ücret matrahları birbiri ile iliş-
kilendirilmeyecektir. Hizmet erbabının işveren değişikliği yapması durumunda, yeni işverenden
alınacak ücret, eski işverenden aldığı ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır  matrah esas
alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

(3) Aşağıdaki hallerde, hizmet erbabının ücretlerinin tek işverenden elde edildiği kabul
edilir:

a) İki ayrı özel sektör firmasının birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme halleri
dahil).

b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi
kurulan yerlerde çalışan hizmet erbabının, yıl içinde alt işvereninin değişmesi.

c) Ortaklık halinde faaliyette bulunan işyerlerinde, ortaklardan herhangi birinin değiş-
mesi.

(4) Aynı takvim yılı içinde tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücretler, kümülatif
matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

(5) Yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbabı, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi
matrahını yeni işverenine bildirmek suretiyle ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif
olarak vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate
alarak tevkifat yapar. Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif
matrah dikkate alınarak vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan
etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden he-
saplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen
vergiler mahsup edilebilecektir.

Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                27 Mayıs 2020 – Sayı : 31137



İstisna kapsamında ücret geliri elde edenlerin durumu
MADDE 22 – (1) 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine

göre, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için yıllık beyanname verilmemekte
ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmemek-
tedir. 

(2) 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesine
göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen
ücretler ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici
2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden
istisna edilmiştir. Anılan Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına ya-
pılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna
kapsamındaki bu ücretlerin beyan edilmesi ve 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınması
söz konusu değildir. 

(3) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi
uyarınca bölgede çalışanların ücretlerinden ve 193 sayılı Kanunun geçici 75 inci maddesi uya-
rınca 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, Ar-Ge, tasarım
ve destek personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi, verilen muhtasar beyanname üzerin-
den tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilerek işverene kalmaktadır. Anılan
Kanunlar kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üze-
rinden gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle, bu ücretlerin de 193 sayılı Kanunun 86 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde
dikkate alınması gerekmektedir. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen Kanunlar dışındaki diğer Kanunlarda ve 193
sayılı Kanunda, ücret gelirlerine ilişkin yer alan gelir vergisi istisnaları ile tahakkuktan terkin
düzenlemelerinde de bu madde hükümleri geçerli olacaktır. 

Örnek 12: Bay (Y), 2020 yılında birisi teknoloji geliştirme bölgesinden istisna kapsa-
mında olmak üzere iki ayrı işverenden ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret 400.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret (Teknoloji geliştirme bölgesi) 800.000 TL
Bay (Y)’ nin, teknoloji geliştirme bölgesinden elde etmiş olduğu istisna kapsamındaki

800.000 TL ücret geliri beyan edilmeyecek ve diğer işverenden elde edilen ücret gelirinin beyan
edilip edilmeyeceğinin hesabında da dikkate alınmayacaktır.

Bay (Y)’nin, birinci işverenden almış olduğu ücret geliri olan 400.000 TL, 193 sayılı
Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020
yılı için 600.000 TL) aşmadığından beyan edilmeyecektir.

Örnek 13: Bay (Z), 2020 yılında biri serbest bölgeden olmak üzere üç ayrı işverenden
ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret (serbest bölge) 560.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret 30.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret 15.000 TL
Bay (Z)’nin birinci, ikinci ve üçüncü işverenden elde etmiş olduğu ücretleri toplamı

(560.000 TL+30.000 TL+15.000 TL=) 605.000 TL, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde
yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aştığından
ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet

Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması

Yasal düzenleme
MADDE 23 – (1) 7194 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü

maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı

Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine
yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

Vekalet ücretinin vergilendirilmesi
MADDE 24 – (1) 193 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre, her türlü serbest meslek

faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti ise serma-
yeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette
olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına ya-
pılmasıdır. Bu kapsamda, serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenen vekalet ücretleri serbest
meslek kazancı olup, bu kazançların serbest meslek kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi
gerekmektedir. 

(2) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış olup bir işverene tabi ve bağlı olarak çalışan avukat-
lara işverenler tarafından yapılan ödemeler ücret hükümlerine göre vergilendirilmektedir. 

Vekalet ücretlerinde vergi tevkifatı uygulaması
MADDE 25 – (1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında gelir ver-

gisi tevkifatı yapmaya mecbur olan kişi ve kurumlar belirtilmiş ve aynı maddenin birinci fık-
rasının; (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretlerden 103 üncü ve 104 üncü mad-
delere göre, (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde ise yaptıkları serbest meslek işleri dolayı-
sıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

(2) 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mahkemelerce veya icra ve iflas mü-
dürlüklerince karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dahil edil-
mesi gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususuna
açıklık kazandırılmıştır. Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında
sayılanlar tarafından 2004 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanun uyarınca karşı tarafa yükletilen
vekalet ücretinin;

a) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, borçlu
(davayı kaybeden) tarafından, 

b) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdür-
lüklerine yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından,

c) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği du-
rumlarda, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında,

gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
(3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir

ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üze-
rinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. 

(4) Vekalet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalışan avukatların iş-
verenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden tevkifat yapılmayacak, işverenin vekalet üc-
retini avukata ödemesi esnasında ise işverence ücret hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.
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(5) Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, ve-
kalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesap-
lanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir vergisi tev-
kifatının KDV hariç tutar üzerinden yapılması gerektiği tabiidir.

(6) İcra işleminin durdurulması için, ilama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran
borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için
teminat verildiği ve istinaf veya temyiz başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu pa-
ranın alacaklının avukatına ödendiği durumlarda, vekalet ücretine ilişkin nakden veya hesaben
ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Anı şekilde, icra işlemleri sonucu borçluya haciz uygulanması ve hacze konu mallarının satıl-
ması veya borcun, kefil ve benzeri üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında da borçlunun
gelir vergisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. Bu durumlarda da serbest meslek er-
babı olan avukat tarafından borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenlenerek avukat tara-
fından elde edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti, serbest meslek kazancına dahil edi-
lerek ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edile-
cektir.

Vekalet ücreti ödemelerinde belge düzeni
MADDE 26 – (1) 213 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinde, serbest meslek erbabının,

mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim ede-
rek bir nüshasını müşteriye vermek ve müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburi-
yetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, doğrudan avukata ödendiği
durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına
düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, icra ve iflas müdürlükleri
aracılığıyla avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu
(davayı kaybeden) adına düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda düzenlenen makbuzun bir
nüshasının icra iflas müdürlüğüne verilmesine gerek bulunmamaktadır.

(4) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olan alacaklıya (davayı kazanan) ödenmesi halinde, alacaklı (davayı kazanan)  tara-
fından borçlu (davayı kaybeden) adına fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi gerekmekte-
dir.

(5) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin serbest meslek
erbabı olan avukata ödenmesi halinde, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun ödemeyi
yapan alacaklı (davayı kazanan) adına düzenlenmesi gerekmektedir.

(6) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin ücretli çalışanı
olan avukata ödenmesi halinde ise ödemenin ücret bordrosu düzenlenmek suretiyle yapılması
gerekmektedir.

Örnek 1: Bay (A)’nın vekili avukat Bayan (B) tarafından (C) Belediyesi aleyhine açılan
dava, Bay (A) lehine sonuçlanmış olup mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca
belirlenen vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davayı kaybeden (C) Belediyesi vekalet ücretini
avukat Bayan (B)’nin hesabına yatırmıştır.

(C) Belediyesinin, Bayan (B) hesabına yatırdığı vekalet ücreti ödemesi üzerinden %20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapması ve avukat Bayan (B) tarafından da bu tahsilatı karşılığı
(C) Belediyesi adına serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu vekalet ücretinin (C) Belediyesi tarafından avukata ödenmek
üzere icra dairesine yatırılması halinde de (C) Belediyesi tarafından %20 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılacak ve tevkifat  tutarı muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatırılacağından
icra dairesine tevkifat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar yatırılacaktır. Bu durumda da avukat
Bayan (B) tarafından (C) Belediyesi adına serbest meslek makbuzu düzenlenecektir.
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Örnek 2: (D) Şirketi, vekili avukat Bay (E) aracılığıyla (F) Şirketi aleyhine açtığı da-
vayı kazanmış ve (F) Şirketi aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir. Davalı (F) Şirketi söz
konusu vekalet ücretini davacı (D) Şirketine ödemiştir. Davacı (D) şirketi de tahsil ettiği vekalet
ücretini serbest meslek erbabı olan avukatı Bay (E)’ye ödemiştir.  

Bu durumda, davacı (D) Şirketinin, tahsil ettiği vekalet ücretine ilişkin davalı (F) Şir-
ketine fatura düzenlemesi gerekmektedir. Davalı (F) Şirketi tarafından yapılan vekalet ücreti
ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Davacı (D) Şirketi tarafından söz
konusu vekalet ücretinin avukat Bay (E)’ye ödenmesi esnasında %20 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılacak ve avukat Bay (E) tarafından da bu tahsilatı karşılığı davacı (D) Şirketi
adına serbest meslek makbuzu düzenlenecektir.

Diğer taraftan, avukat Bay (E)’nin davacı (D) Şirketinin ücretli çalışanı olması halinde
ise avukata ödenen vekalet ücretinin ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir.

Örnek 3: (G) Şirketinin (M) Bakanlığına karşı açmış olduğu dava (M) Bakanlığı lehine
sonuçlanmış ve (M) Bakanlığınca söz konusu davanın ücretli çalışanı avukatı tarafından takip
edilmesi nedeniyle, (G) Şirketi aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir.

(G) Şirketi tarafından, söz konusu vekalet ücretinin (M) Bakanlığına ödenmesi esna-
sında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. (M) Bakanlığı tarafından avukatına yapılan öde-
melerin ise ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir.

Örnek 4: Hizmet erbabı Bayan (H)’nin, (N) Şirketine karşı açmış olduğu dava, (N)
Şirketi lehine sonuçlanmış ve davanın (N) Şirketinin avukatı tarafından takip edilmesi nede-
niyle, Bayan (H) aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir.  

Bayan (H)’nin, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yap-
ma yükümlülüğü bulunmadığından, davalı vekiline ödeyeceği vekalet ücretinden gelir vergisi
tevkifatı yapma sorumluluğu bulunmamaktadır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Gelir Vergisi Tarifesi

Yasal düzenleme
MADDE 27 – (1) 7194 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 103

üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL'ye kadar  % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 
40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 
148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası % 40

oranında vergilendirilir.”
(2) 7194 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 91 inci

maddenin birinci fıkrasında, “1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirle-
rine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uy-
gulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Tarife değişikliğinin uygulaması
MADDE 28 – (1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde gelir vergisine tabi gelir-

lere uygulanacak vergi tarifesi yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle gelir
vergisi tarifesine %40 oranında yeni bir dilim eklenmiştir. Söz konusu tarifede yer alan gelir
dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun hükümlerine göre belir-
lenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.
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(2) Ücret gelirleri dışında diğer gelirler için yeni tarife 1/1/2019 tarihinden itibaren elde
edilen gelirlere uygulanacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılı gelirlerine ilişkin 2020 yılında verilecek
yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, gelir vergisine tabi gelirler, yeni tarifedeki dilim ve oran-
lara göre vergilendirilecektir. 

(3) 2019 yılı ücret gelirlerine, bu yıla ilişkin 2020 yılında verilecek gelir vergisi beyan-
nameleri dahil, bu Kanunla yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife uygulanacaktır. 1/1/2020
tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine ise yeni tarifenin 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre 2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış hali uygulanacaktır. 

(4) Yıllık beyanname ile 2019 yılı için ücret gelirlerinin diğer gelirler ile birlikte beyan
edilmesi durumunda, sadece ücret gelirlerine isabet eden tutara 193 sayılı Kanunun 103 üncü
maddesinde yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanacak olup, diğer gelirler için ise değişiklik
sonrası yeni tarife uygulanacaktır.

ONUNCU BÖLÜM
Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

Yasal düzenleme
MADDE 29 – (1) 7194 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun geçici

72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, fık-
ranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “% 15,” ibaresi “%20,” şeklinde ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu
madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde
yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname
verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat
yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen
vergiler mahsup edilir.”

(2) 7194 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 91 inci
maddenin üçüncü fıkrasında, “72 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendinde ve ikinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, 1/11/2019
tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri kapsamında yapılan ücret
ödemelerine uygulanmaz. Daha önceki sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri için
geçici 72 nci maddenin değişiklik öncesi hükümleri uygulanır. 1/11/2019 tarihinden önceki
sözleşmelere ilişkin olarak 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan süre uzatımı ve ücreti etkileyen
değişiklikler bu kapsamda değildir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Sporculara yapılan ücret ödemelerinde tevkifat uygulaması
MADDE 30 – (1) 7194 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun sporculara yapılan ücret

ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini
belirleyen geçici 72 nci maddesinin uygulama süresi, 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
Ayrıca, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
% 15 oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

(2) Maddede yapılan değişiklik sonrası, lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki
sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak belir-
lenmiş, diğer sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında bir değişikliğe gidilme-
miştir. Buna göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan öde-
melerden;

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 
1) En üst ligdekiler için % 20, 
2) En üst altı ligdekiler için % 10,
3) Diğer liglerdekiler için % 5, 
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b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli
sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5,

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi
kapsamında yapılan tevkifatın yanı sıra ayrıca aynı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında
tevkifat yapılmayacaktır. 

(3) 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden
önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler
gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan
ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

(4) 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra
süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar
bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam
edilecektir. 

Örnek 1: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (A) Spor Ku-
lübünde görev yapan futbolcu Bay (B)’nin 1/7/2018 tarihinde imzaladığı 3 yıllık, futbolcu Bay
(C)’nin ise 10/1/2020 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır.

(A) Spor Kulübü tarafından Bay (B)’ye sözleşme süresinin sonuna kadar yapılan ücret
ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, Bay (C)’ye yapılan ücret
ödemeleri üzerinden ise sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle  %20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Örnek 2: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (D) Spor Ku-
lübünde görev yapan basketbolcu Bay (E)’nin, 1/7/2019 tarihinde 3 yıllık sözleşmesi bulun-
makta olup, Bay (E)’nin sözleşmesi 1/7/2020 tarihinde ücret değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. 

(D) Spor Kulübü tarafından Bay (E)’ye 1/7/2019-30/6/2020 tarihleri arasında yapılan
ücret ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, 1/11/2019 tarihinden
sonra yapılan sözleşme değişikliği nedeniyle 1/7/2020 tarihinden itibaren yapılacak ücret öde-
melerinden ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Sporculara yapılan ücret ödemelerinin beyanı ve tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinin
mahsubu

MADDE 31 – (1) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kap-
samında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı
primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz
veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında
vergilendirilmektedir.

(2) 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden
önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler
gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 1/1/2020
tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, 193 sayılı Kanunun 103 üncü madde-
sinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması ha-
linde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

(3) 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra
süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar,
bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname
verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyan-
nameye dahil edilmeyecektir.
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(4) Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri
toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer
alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirler her hâlükârda yıllık gelir ver-
gisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

(5) Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi
durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. Yıllık beyanname verilmesi
durumunda ise 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca kesilen vergilerin, vergi
dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün
olacaktır.

Örnek 3: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (F) Spor Ku-
lübünde görev yapan futbolcu Bay (G)’nin 10/9/2019 tarihinde imzaladığı 3 yıllık, futbolcu
Bay (H)’nin ise 15/1/2020 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. (F)
Spor Kulübü her iki futbolcusuna da 2020 takvim yılında 1.000.000 TL ücret ve benzeri öde-
meler yapmış ve bu ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca
tevkif ettiği gelir vergilerini de vergi dairesine yatırmıştır.

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (G)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden sözleşmenin
1/11/2019 tarihinden önce akdedilmesi nedeniyle %15 oranında tevkifat yapılacak ve gelir vergisi
tevkifatı nihai vergi olacaktır. Bay (G)’nin ücret gelirleri toplamı 193 sayılı Kanunun 103 üncü
maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aş-
makla birlikte bu gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (H)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden ise sözleş-
menin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle; %20 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin
dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması nedeniyle, bu gelirler
yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen vergiler, vergi dairesine yatırılmış
olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Örnek 4: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (I) Spor Kulü-
bünde görev yapan voleybolcu Bayan (İ)’nin, 1/7/2018 tarihinde akdedilerek geçerlilik kazanan
3 yıllık sözleşmesi bulunmakta olup, Bayan (İ)’nin sözleşmesi 1/7/2020 tarihinde ücret ve süre
uzatımı değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. Bayan (İ)’ye 1/7/2020 tarihinden itibaren 800.000
TL ücret ve benzeri ödeme yapılmış ve bu ödemeler üzerinden 160.000 TL gelir vergisi tevkifatı
yapılmıştır. (I) Spor Kulübü, çalışanlarının ücret gelirleri üzerinden tevkif ettiği vergilerin ya-
rısını vergi dairesine yatırmış, kalanını yatırmamıştır. 

(I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/7/2018-30/6/2020 tarihleri arasında yapılan
ücret ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve yapılan gelir vergisi
tevkifatları nihai vergi olacaktır. Bu gelirler için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname veril-
meyecektir. 

(I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan sözleşme
değişikliği nedeniyle 1/7/2020 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinden ise %20 oranında
gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü mad-
desinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması
nedeniyle, bu gelirler yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen vergilerin
yarısı vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
de Bayan (İ)’ye yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin yarısı (80.000 TL) mahsup edi-
lebilecektir.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)

MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir
Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “2. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“2. Yasal düzenleme
“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
MÜKERRER MADDE 121 – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi

mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faa-
liyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fon-
ları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken
gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve tak-
dirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden
fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin veril-
mesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.
Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet ne-
deniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak
suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir be-
yannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri iti-
barıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların
kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayıl-
maz.)

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent
kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödeme-
nin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş ol-
ması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması
ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep
edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin
mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler do-
layısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine
bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen
tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart
ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk
lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler,
bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.
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Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları
taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması do-
layısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indi-
rimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi
bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra
tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesin-
leştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi
beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi
ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygula-
nır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı,
birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni
oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.””

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4. Vergi indiriminden yararlanma şartları” başlıklı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Vergi indiriminden yararlanma şartları
Tebliğin 3 üncü bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi

indiriminden yararlanabilmeleri için;
a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki

yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı
beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin öden-
miş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl
içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış
bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı
(vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim
yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

şarttır.
4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin

hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergilerin ödenmiş olması

İndirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin olarak yıllık
gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muh-
tasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine
verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini kanuni süresi
içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerini de indirimin hesapla-
nacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni sü-
resinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden
yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu be-
yannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin veril-
diği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir.
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Örnek 1: (A) A.Ş.’nin 2019 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2020 tarihinde vermiş
olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 3.600.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmış-
tır.

(A) A.Ş. 2018 yılı Mart ayı KDV beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergiyi süre-
sinde ödemediğinden, 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde vergiye
uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanamamıştır. 

(A) A.Ş. tarafından 2017, 2018, 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyanname-
leri kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergiler de
2019 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesini verdiği tarih olan 25/4/2020 tarihinde
ödenmiştir. 

Buna göre, (A) A.Ş. tarafından, 2019 yılı hesap dönemi ile önceki iki hesap dönemine
ilişkin verilmesi gereken vergi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi ve bu beyan-
namelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin de indirimden yararlanacağı 2019 hesap dönemi ku-
rumlar vergisi beyannamesini verdiği tarih olan 25/4/2020 tarihinde ödenmesi  nedeniyle, Ka-
nunda belirtilen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) A.Ş., vergiye uyumlu mü-
kelleflere vergi indiriminden yararlanabilecektir. 

Örnek 2: Bay (D),  18/9/2019 tarihinde Temmuz 2018 dönemine ait muhtasar beyan-
namesine ilişkin pişmanlıkla beyanname vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden ver-
gileri de 30/12/2019 tarihinde ödemiştir.

2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin vergi beyannamelerinin Bay (D) tarafından kanuni
süresi içerisinde verilmesi, bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin de indirimden
yararlanılmak istenen 2019 yılı gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi
ve vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi ce-
zaları ve fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunma-
ması şartları başta olmak üzere Kanunda belirtilen diğer şartların da sağlanması koşuluyla,
Temmuz 2018 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin pişmanlıkla beyanname verilmiş
olması, vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.  

Örnek 3: (B) Eğitim Öğretim A.Ş.’ye başvurusuna istinaden Hazine ve Maliye Bakan-
lığı tarafından 1/9/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Eylül – 31 Ağustos özel hesap
dönemi tayin edilmiştir.

(B) A.Ş.’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içe-
risinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesapla-
nacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi” şartının sağlanıp sağlanmadığının
tespitinde 1/1/2018 – 31/12/2018, 1/1/2019 – 31/8/2019 ve 1/9/2019 – 31/8/2020 dönemleri
dikkate alınacaktır. (B) A.Ş., bu dönemlere ilişkin vergi beyannamelerini kanuni süresi içeri-
sinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih
itibarıyla ödemiş olması ve diğer şartları da sağlaması kaydıyla vergi indiriminden yararlana-
bilecektir.

Örnek 4: Zirai kazanç yönünden gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Bay (C)’ye
başvurusu üzerine 1/7/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Temmuz - 30 Haziran
özel hesap dönemi tayin edilmiştir.

Bay (C)’nin indirimden yararlanması açısından “indirimin hesaplanacağı beyannamenin
ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içeri-
sinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplana-
cağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesi” şartının sağlanıp sağlanmadığının tes-
pitinde 2017, 2018 ve 2019 takvim yılları dikkate alınacaktır. Bay (C), bu yıllara ilişkin vergi
beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri indirimin hesap-
lanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiş olması ve diğer şartları da sağlaması
kaydıyla vergi indiriminden yararlanabilecektir.
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Diğer taraftan, Kanun kapsamında süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait ta-
hakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam
ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacakla-
rından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı
tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik
ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10'unu aşmaması kay-
dıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek be-
lirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağla-
namaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içe-
risinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal
edilmiş sayılmayacaktır.

4.2. İlgili dönemlere ilişkin olarak beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen,
re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması

Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı be-
yannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi
vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerek-
mektedir. Söz konusu dönemlerde haklarında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat
bulunan mükellefler, tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, indirimden yarar-
lanamayacaktır.

Öte yandan, söz konusu dönemlere ilişkin olarak ikmalen, re'sen veya idarece yapılan
tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken süreden önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya
da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartların da sağ-
lanması kaydıyla vergi indiriminden yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak, yapılan tarhi-
yatların kesinleşmiş yargı kararları, uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile kısmen ortadan kal-
dırılması durumunda ise indirimden yararlanılamayacaktır.

Örnek: (Ç) Ltd. Şti., 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyan-
namelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir. (Ç) Ltd. Şti. adına
Ağustos 2016 vergilendirme dönemi için katma değer vergisi yönünden 2018 yılında vergi in-
celeme raporu düzenlenmiş ve 120.000.- TL ikmalen KDV tarhiyatı yapılmıştır. Ancak, söz
konusu tarhiyata karşı mükellef tarafından dava açılmış ve 13/4/2020 tarihi itibarıyla kesinleşen
yargı kararıyla tarhiyat tamamen kaldırılmıştır.

(Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan ve indirimin hesaplanacağı 2019 hesap dönemine ait ku-
rumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden önce kesinleşmiş mahkeme kararıyla
tamamen kaldırılan bu tarhiyat, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, anılan şirketin vergi in-
diriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Öte yandan, (Ç) Ltd. Şti., hakkında yapılan söz konusu tarhiyatın indirimin hesaplana-
cağı 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden
sonraki bir tarihte (örneğin 4/6/2020 tarihinde) kesinleşen yargı kararıyla tamamen kaldırılmış
olması halinde 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
tarih itibarıyla indirim şartlarını sağlayamadığından bu hesap dönemine ilişkin olarak söz ko-
nusu indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, (Ç) Ltd. Şti. hakkında yapılan tarhiyatın 2019 hesap dönemine ait kurumlar ver-
gisi beyannamesinin verilmesi gereken süreden sonraki bir tarihte kesinleşen yargı kararıyla
tamamen kaldırılmış olması nedeniyle, söz konusu tarhiyat 2020 hesap dönemine ilişkin olarak
verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirimden yararlanılmasını etkilemeyecektir.
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4.3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi
aslı (vergi cezaları ve fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş
borcunun bulunmaması

Mükelleflerin, vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı be-
yannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ve fer’i alacaklar dahil) 1.000.-
TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi
dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergi asılları, vergi
cezalarının (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) ve bunların fer’i ala-
caklarının toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hangi döneme ait ol-
duğunun önemi bulunmamaktadır.

Örnek 1: (D) A.Ş. 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemlerine ilişkin tüm vergi beyanna-
melerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir. Ancak, 2019 hesap
dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken sürenin son günü itiba-
rıyla beyannamesini veren ve bu tarih itibarıyla Şubat 2020 vergilendirme dönemine ilişkin
36.500.-TL vadesi geçmiş katma değer vergisi borcu bulunan (D) A.Ş., diğer şartları sağlamış
olsa da 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde vergi indiriminden ya-
rarlanamayacaktır.

Örnek 2: 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 18/4/2020 ta-
rihinde veren (E) Ltd.Şti.’nin bu tarih itibarıyla Kasım 2016 vergilendirme dönemine ait vadesi
geçmiş 850.- TL gelir stopaj vergisi borcu ile vadesi geçmiş 2.600.- TL motorlu taşıtlar vergisi
borcu bulunmaktadır.

Buna göre, (E) Ltd. Şti.’nin her ne kadar toplamda 3.450.- TL vadesi geçmiş vergi borcu
bulunsa da vergi indirimi uygulamasında 1.000.- TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde
sadece Kanun maddesinde sayılan vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler dikkate
alınacağından, 2.600.- TL motorlu taşıtlar vergisi borcu dikkate alınmayacak ve 850.- TL’lik
gelir stopaj vergisi borcu (E) Ltd. Şti.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil et-
meyecektir.

Örnek 3: 2/1/2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve 2019 hesap dönemine ait kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken sürenin son günü itibarıyla ödenmemiş 4.000.- TL
özel usulsüzlük cezası borcu bulunan (F) Ltd. Şti., 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar ver-
gisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.

4.4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört
takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş
olması

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yı-
lında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu maddesinde sayılan fi-
illeri işlediği tespit edilen mükellefler vergi indiriminden yararlanamayacaklardır.

Örnek: Serbest meslek erbabı Bay (G) 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ilişkin tüm
vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerini de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödemiştir. 2019
takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini verdiği tarih itibarıyla hakkında 2015, 2016,
2017, 2018 ve 2019 yıllarında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden
herhangi birini işlediğine ilişkin bir tespit bulunmaması ve diğer şartları da sağlaması kaydıyla,
Bay (G) bu takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanabi-
lecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 
 

İl’i İstanbul İlçesi Esenyurt 
Mahallesi Hoşdere Cadde-Sk.-Mevkii Mercedes Bulvarı 
Ada 701 Parseller 1 
Yüzölçümü 6.212,74 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı 
Sultan Mustafa Han-ı Salis Bin Sultan 
Ahmet Han Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 
 

Adı-Niteliği 
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 701 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın 
15 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-
Fonksiyonu 

Bakım ve Akaryakıt İstasyonu 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 
15 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 12 Yıl) İşin 
süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 
yer teslim tarihinin 6 (Altı) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira 
Bedeli 

1. Yıl Aylık: 100.000,00- (YüzbinTürkLirası)+(ihale artışı) 
2. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki 
yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on 
iki aylık ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak 
belirlenecektir. 
- İhale sonucu oluşan kira bedeli üzerinden (Yapım-İnşaat) süresine 
ait 12 (Oniki) aylık kira bedeli sözleşme esnasında peşin olarak tahsil 
edilecektir. 
- Sözleşme esnasında şirket sahibi ve/veya hisse çoğunluğuna sahip 
ortaklardan şahsi kefalet alınacaktır. (Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile bu kurum ve kuruluşların sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
olduğu şirketleri, Genel Müdürlük ve Mazbut Vakıfların birlikte 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler de 
aranmayacaktır.) 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 27 Mayıs 2020 – Sayı : 31137 

 

Tahmin Edilen Bedel 
(Bu bedel Meclis 
Kararında inşaat 
süresince (İlk 3 yıl) 
belirlenen kira 
bedelleri ile birlikte 
inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

6.463.835,00.-TL (AltımilyondörtyüzaltmışüçbinsekizyüzotuzbeşTürkLirası) 

Geçici ve Ek Teminat 840.299,00.-TL (SekizyüzkırkbinikiyüzdoksandokuzTürkLirası) 

İhale Dokümanlarının: 
(Görüleceği-Satın 
alınacağı ve Teslim 
Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) 
Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 
Tlf. 0212 251 8810 (Dahili: 7250-7302) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00-TL 
İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 
No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 11.06.2020 - 14:00 
 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin 
Yatırıldığına Dair Makbuz: Ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve ek teminat mektubu 
(Ek: 2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut 
Vakıflar adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) 
numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-
soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit 
olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 50’si kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil - 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 
tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 
verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 
internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 
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j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 
m) İhale yılı itibariyle geçerli olan bayilik ve/veya dağıtım lisansı; (Bir gerçek kişi veya 

tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyeti gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
"Kanun" kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan "EPDK" almak zorunda olduğu 
izin belgesidir.) 

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 
hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

2 - Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 
belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4 - İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 
tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 
8 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 
görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 3589/1-1 

—— • —— 
GÜNLÜK ÇIKAN FİRE EKMEK, KİRLİ UN, KIRINTI EKMEK, ATIK HAMUR, 

KEPEK SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Günlük Ortalama 2-2,5 Ton çıkan Fire Ekmek, Kirli Un, Kırıntı Ekmek, Atık Hamur 

satışı için kapalı zarf ile teklif alma yoluyla satışı gerçekleştirilecektir. 
2. Nihai teklifler en geç 03.06.2020 Çarşamba günü saat 13:00'a kadar Fabrikamız Satın 

Alma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel: (0312) 592 93 91 Faks : (0312) 397 33 74 
 3656/1-1 
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KÖMÜR REZERVİ RÖDÖVANS YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Manisa ili Soma ilçesi sınırları içindeki ve Sicil: 87194 No.lu maden ruhsatını ve S:944 ve 

S:549 No.lu maden ruhsatlarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervinin 
"Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesini de İçerecek Şekilde Rödövans Yöntemi 
ile İşlettirilmesi" usulü ile ihale edilmesi işidir. 

İL İLÇE SİCİL 
NO 

GEÇİCİ TEMİNAT 
BEDELİ (TL) 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ DOSYA 
BEDELİ (TL) 

Manisa Soma 87194 5.000.000 30/06/2020 14:00 1.500 

1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na 
yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1105/b nolu odasına müracaat etmek suretiyle 
temin edilebilir. 

2 - İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 30.06.2020 Salı günü saat 14:00’a 
kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma 
Komisyonunda açılacaktır. 

4 - Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 
5 - İhale ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 

1105/b nolu odasında incelenebilir. 
6 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 
 3682/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. E32-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 15.05.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3706/1-1 
—— • —— 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine Profesör alınacaktır. Başvuru süresi 
ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 04.02.2016 tarihinde 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme 
Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen koşullar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. 
maddesindeki genel ve ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Profesör adayları başvuracakları 
anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile 
özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya 
ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları veya kargo-posta yolu ile 
göndermeleri gerekmektedir. 

BİRİM/  
ANABİLİM DALI Profesör ÖZEL ŞARTLAR 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ MAKİNE 

TEORİSİ VE DİNAMİĞİ 
1 

Makine Mühendisliği Doçenti olup, Mekanik ve 
ısıl sistemlerde ölçme, kontrol teorisi ve 
uygulamaları ile robot kontrolü ve Mekatronik 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

 3683/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 
Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı 

ve adedi belirtilen kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “Müfettiş 
Yardımcısı” alımı yapılacaktır. 

 
MÜNHAL KADRO 

BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ 
Başkanlık Merkezi Müfettiş Yardımcısı Genel İdare Hizmetleri 7 

 
I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
(1)-Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır: 
a) En az lisans düzeyinde dinî yükse öğrenim görmüş olmak, 
b) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve 

üstü kadrolarında görev yapıyor olmak, 
ç) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A 

Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 veya 2019 
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az (60) 
puan almış olmak, 

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak. 
e) Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak, 
f) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak. 
(2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak 

nitelik şartı aranır. 
(3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak, 
(4) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almamış olmak. 
- Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık 

durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” şartını 
taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı sınavında daha önce iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan 
kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ilişkin hususları elektronik 
başvuru ekranında beyan edeceklerdir. 

- Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim 
gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa 
katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ 
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS 

Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır. 
a) Müracaat işlemleri 01/06/2020 - 15/06/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır. 
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b) Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate 
alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve 
belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. 

c) Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir. 
ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
III. SINAV ŞEKLİ KONULARI YERİ VE ZAMANI 
1) Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.  
2) Sınav Konuları;  
A. Yazılı Sınav: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer 

mevzuatı. 
c) Devlet Memurları Kanunu. 
ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. 
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. 
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu. 
f) Türkçe kompozisyon. 
g) Arapça.  
B. Sözlü sınav: 
a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı, 
b) Tefsir, 
c) Hadis, 
ç) Akaid, 
d) Fıkıh, 
e) Siyer-i Nebi, 
f) Türk-İslam Tarihi, 
g) Genel Kültür, 
ğ) Yazılı sınav konuları. 
(3) Yazılı sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar. 
(4) Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca 

verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav 
görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür. 

IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 
1) Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “www.diyanet.gov.tr”ve 

aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir. 
2) Yazılı sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından 

“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav”adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 
3) Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 
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V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 
1) Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. 
2) Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, sınav kurulu tarafından 

önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu 
üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik 
ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar 
aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır. 

3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı 
bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir. 

4) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananların atamaları, sınavdaki başarı 
derecesine göre yapılır. 

5) Puanların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı fazla olana, bunun da eşit olması 
halinde Kamu Personeli Seçme Sınav puanı fazla olana öncelik verilir. 6) Atanamayanlar için 
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

VI. SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ 
1) Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan 

edilir. 
2) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on 

gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya 
Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir 
yazı ile bildirilir. 

3) Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler 
ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII. DİĞER HUSUSLAR 
1) Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların 

başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri 
kesilecektir. 

2) Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer 
hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir. 

3) Sınav sürecindeki iş ve işlemlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar 
tarafından faks veya e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır. 

4) Sınava ilişkin başvurulara dair işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce 
yürütülecektir. 

VIII. SINAV TARİHİ VE YERİ: 
Yazılı Sınav  : 11/08/2020 Saat: 14:00’da, 
Sözlü Sınav : 25/08/2020 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00) Diyanet İşleri 

Başkanlığında yapılacaktır. 
IX. İLETİŞİM 
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A   06800 Çankaya /ANKARA  
e-mail: rehberlikteftis @diyanet.gov.tr 
Telefon: (0312) 295 80 16 - Fax: (0312) 285 74 09 
 3703/1-1 
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Bank Mellat, Merkezi Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık

Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2570)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2571)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa
Birliği Arasında Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve
Ödemelere Dair Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan
Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2575)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2572)
–– Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:

2573)
–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların İkinci Derece Kara/Deniz Askeri Yasak

Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2574)

YÖNETMELİKLER
–– İbn Haldun Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 312)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


