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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7256                                                                  Karar Tarihi: 11/11/2020

Kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;
a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;
1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
(aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde

bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları,

(bb) 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

(cc) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi as-
lına bağlı olmayan vergi cezaları,

2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli
ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünle-
rinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),

3) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları
(adli para cezaları hariç),

b) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlı-
ğına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük
vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
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c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kap-
samında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde be-
lirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık
statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emek-
lilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bun-
lara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk
sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile
ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve ge-
cikme zammı alacakları,

4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ala-
cakları,

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı ala-
cakları,

ç) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

d) Belediyelerin;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki

dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin ola-
rak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk
eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin
ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bun-
ların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihin-
den (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan
asli ve fer’i amme alacakları,

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine
göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Ka-
nunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i ala-
cakları,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abo-
nelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara
bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci
maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
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e) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve ka-
nalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Ka-
nunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacak-
lara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü
ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

f) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tari-
hinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bu-
lunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,

hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçları,
b) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan

ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi,
diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

c) Beyanname: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği

31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014
tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016
tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

ifade eder.
(3) Bu Kanun, yukarıdaki fıkralar kapsamına giren kesinleşmiş alacaklar ve bazı ala-

cakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin
hükümleri kapsar.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması
MADDE 2 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı

tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu
tarih dâhil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ver-
gilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi
ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce öden-
miş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı ge-
cikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir
vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının
%50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammın-
dan ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların
kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
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c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 1 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para ce-
zalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacak-
ları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak he-
saplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,

ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu
alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili
Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736
sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.
(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Ka-

nunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan güm-

rük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesapla-
nacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük ver-
gilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun
yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para
cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük
vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının
%50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan
%50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.
(3) a) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hak-

kında birinci ve ikinci fıkraların (a) bendi hükümleri uygulanır.
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b) Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itiba-
rıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle be-
yanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının
Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hü-
kümleri uygulanmaz.

(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin
ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963
tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü
uygulanmaz.

(5) Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve
ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu ge-
tirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında ya-
pılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tü-
ketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere
ilişkin özel tüketim vergisi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergi-
lere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şarttır.

(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar
için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu
alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için
ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir.
Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâ-
linde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su
ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapı-
lacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi
hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

(8) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre vadesi
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında
birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların
aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
tahsilinden vazgeçilir.

(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarele-
rinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar
dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu be-
lirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı ce-
zaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü
ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
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(10) YİKOB’ların, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip
edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hüküm-
lerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçeve-
sinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(11) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacak-
lardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce
tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kap-
samındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi
imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tari-
hine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme ce-
zası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(12) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettiri-
lerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel
nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tes-
pitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu
alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Ka-
nunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak he-
saplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uy-
gulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vaz-
geçilir.

(13) 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanu-
nun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş
olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin
bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Ka-
nun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş ol-
masına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda,
aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,
kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kap-
samındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden
fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime
ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya ya-
pılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre ya-
pılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlatılır.
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(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun
yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası
primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden
önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk
ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi hâlinde ge-
cikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu
Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Ka-
nunun 67 nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihinden
önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren
30/4/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı
tutarları iade ve mahsup edilmez.

(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesa-
bına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nede-
niyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Ka-
nunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanu-
nun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, dur-
durulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış
gibi değerlendirilerek onbirinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. He-
saplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler
sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi
içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan
tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu
fıkra hükümlerinin uygulanmasında 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hü-
kümleri uygulanmaz.

(19) Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi iti-
barıyla 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep hâli ilan
edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının
Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hü-
kümleri uygulanmaz.

(20) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şart-
ların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvur-
mamaları şarttır.

Ortak hükümler
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin

hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere

ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar
(bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk
taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden
ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.
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(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rast-
laması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde öde-
nebilir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak öden-
mesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında
olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci
maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde
katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında
olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci
maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.

c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz
eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden
daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen
tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dö-

nemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak,
tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya
göre düzeltilir.

d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu
ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette
bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir.
Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194),
otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.

e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuru-
luşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü
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fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit tak-
sitte tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler
adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının
%50’sini aşamaz.

1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
(aa) Altı eşit taksit için (1,032),
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),
(cc) On iki eşit taksit için (1,064),
(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086),
(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),
(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19),
(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),
(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),
(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),
(hh) Yüz yirmi eşit taksit için (1,64),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler

hâlinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Cumhurbaşkanınca durdurulması hâ-

linde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit öde-
meleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme
süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın, aylık
dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsa-
mındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borç-
lularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın
ödenir.

(4) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine
bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre
kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan
bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yan-
sıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için
ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını
gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Gü-
venlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde be-
lirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne
göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil
etmez.

(5) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme ala-
caklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan
ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben
ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri
şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu
Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan daha
az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için
borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu
süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için
bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
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(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenme-
mesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
(peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, geci-
kilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zam-
mı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hüküm-
lerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen
veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümle-
rinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından
taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lira-
sına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sa-
yılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen
ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden ya-
rarlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili
mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlem-
leri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce;
a) 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun

olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile
ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan
taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun
hükümleri uygulanır.

b) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandı-
rılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden ala-
caklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu
takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli
sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre
için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tu-
tarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hüküm-
lerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden
vazgeçilir.

(10) Bu Kanun hükümleri;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyük-

şehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun ge-
çici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hü-
kümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile
6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.
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(11) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme
zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre öde-
necek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında
ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili mad-
deler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baş-
vurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili mad-
delerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlu-
larca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de
ihtilaflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil
dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı
merciine gönderilir. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği
hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine
açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı yetkilidir.

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları dava-
lardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Ka-
nunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar
ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için
icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık
ücretleri geri alınmaz.

(14) Bu Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin ilgili mevzuatta yer alan özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

(15) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce
tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile dokuzuncu fıkra kap-
samındaki tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin
bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir
aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı
tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu
ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir
sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere
mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri
ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere
(alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin
ödeme sürelerini, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca
veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

(17) On altıncı fıkra hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan
taksitler için altıncı fıkrada yer alan, taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.

(18) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idare-
leri, belediyeler ile YİKOB’lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair
usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
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Diğer hükümler
MADDE 4 – (1) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte

olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü,
dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli ala-
cakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacak-
lardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi
31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar
ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir
alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını
aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına ba-
kılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200
Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun
tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları
toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı ge-
cikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı
200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(4) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü,
39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga
10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu
maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile
genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nede-
niyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan
sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık deği-
şim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(5) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen
ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri
Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve
5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin
borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin
tahsilinden vazgeçilir.

(6) 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun ya-
yımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

a) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak
oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı
maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç
asıllarının tamamının,
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b) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hü-
kümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların
birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve
destekleme fonu borç asıllarının tamamının,

c) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat
borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,

ç) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve
stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,

d) 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı
birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının,

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,
kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Ka-
nunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç
asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vaz-
geçilir.

e) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikin-
ci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

f) Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde
kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edi-
lir.

g) Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mah-
kemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış ala-
caklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde
davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

ğ) Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen lev-
hadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımı tarihini izleyen
aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.

h) Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır.
Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile
birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

ı) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili idareler yetkili-
dir.

(7) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) tarafından 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri,
geri ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarları ile KOSGEB aidat alacaklarının yargıya
intikal etmiş ya da etmemiş olan aslı ile bu alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
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hesaplanan faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunulması ve bu Ka-
nunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vaz-
geçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla KOSGEB tarafından taksitlendirilmiş destek
alacakları ile ilgili olarak da bu fıkra hükmünden yararlanılabilir. Bu takdirde ödenmiş tutarlar
için taksitlendirme işlemleri geçerli sayılır ve kalan borç tutarı üzerinden bu fıkra hükmünden
yararlandırılır. Haklarında; hukuki işlem devam eden işletmeler ile kurumların bu fıkra hük-
münden yararlanarak borçlarını ödemek istemeleri hâlinde bu iradelerini başvuru dilekçelerinde
belirtmeleri ve idarenin talep ettiği alacak tutarını kabul etmeleri, hukuki işleme ilişkin mah-
keme/icra masraflarını ve vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu tak-
dirde, idarece açılmış davalar sonlandırılır ve bu sebeple idareden herhangi bir masraf ve ve-
kâlet ücreti talep edilemez ve bu alacakla ilgili herhangi bir dava açılamaz. Bu fıkra hükmünden
yararlanarak borçlarını ödeyen işletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yeni desteklerden fay-
dalandırılır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde
kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edi-
lir.

(8) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sa-
nayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme sü-
resi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının
(kanuni takipte olanlar dâhil) asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Ka-
nunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde bu alacak yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi iz-
leyen ikinci ayın sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ya da bu Bakanlığın uygun
görmesi hâlinde kredi ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla
fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava ko-
nusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip
işlemleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ve ve-
kâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra kapsamına giren alacakların
tamamının bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak, ilgili mevzuatın
öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir. Bu fıkra kapsamına giren ala-
caklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine da-
yanılarak red ve iade edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

(9) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sin-
den fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış,
irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira
ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi iti-
barıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri
ve hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri
yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap-
lanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık
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dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hü-
kümlerine göre hesaplanan katsayı ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara he-
saplanan gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu takdirde mah-
keme ve icra masrafları ile vekâlet ücreti ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra hü-
kümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fık-
ranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili-
dir.

(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait
taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi gel-
diği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri asıllarının,
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna kadar başvuruda bulunulması ve bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde haklarında açılan dava ve icra takiplerine
ilişkin yargılama masrafları ile birlikte tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara ilişkin ge-
cikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren ala-
cakların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay içinde ve eşit taksitler hâlinde
kanuni faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilir. Bu takdirde dava ve icra ta-
kiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra hüküm-
lerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
Bu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş ancak tahliye kararı kesinleşmemiş olanlar ile yeniden
sözleşme yapılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen va-
kıflara ait taşınmazlar üzerinde bu Kanunun yayımlandığı tarihte işgalci durumda olanlar ile
işgalleri bu tarihten önce sonlandırılanlardan ecrimisil borcu bulunanların talep etmeleri hâlinde
birikmiş borçları bu fıkrada belirtilen şartlarla tahsil edilir. Hâlen işgali devam edenlerin mü-
racaat etmeleri hâlinde, taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak taşınmazın bağlı olduğu
bölge müdürlüğünce belirlenecek bedel üzerinden bu taşınmazlar kiralanabilir. Bu fıkra kap-
samında yapılandırılan tutarların fıkra kapsamında ödemeleri devam ettiği sürece bu borçlar
nedeniyle 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunla 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa eklenen geçici 14 üncü madde hükmü
uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şe-
kilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil
edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

(11) Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hiz-
metlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaların-
dan olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme
zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma ajanslarına başvuruda bulunulması
ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan
başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde azami on
sekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklar için daha önce hesaplanan gecikme
zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlan-
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dığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun
bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde dava ve icra takipleri
durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit
tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra hükmünden yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel
idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, yükümlülüklerini yerine getirmeye devam
ettiği müddetçe kalkınma ajansları tarafından sağlanan desteklerden faydalanabilir. Bu fıkra
kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tama-
men ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

(12) Türk Standardları Enstitüsünün bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla takibe intikal
etmiş ve haklarında icra takibi başlatılmış gerçek ve tüzel kişilerden hizmet alanları kapsamında
bulunan alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, gecikme
faizi, faiz gibi fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar Türk Standardları Enstitüsünün takip ve tahsille görevli birimlerine başvu-
ruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izle-
yen üçüncü aydan başlamak üzere bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla bu borçlara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakların tah-
silinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şart-
ları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş
ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi
başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bu-
lunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme
ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra kap-
samında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen
ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

(13) a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu koope-
ratiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak
taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın va-
desinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak
hesaplanacak borç tutarının; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından
başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şar-
tıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hü-
kümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere her-
hangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi baş-
latılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulun-
ması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme
ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

c) Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde
ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar
mahsup edilir.

ç) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenen tutarlar red ve iade edilmez.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               17 Kasım 2020 – Sayı : 31307



d) Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Tarım ve Orman Ba-
kanlığı yetkilidir.

(14) Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969
tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hü-
kümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Mü-
dürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi iti-
barıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler
yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak tutarın; bu Ka-
nunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı baş-
vuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2021 yılı Kasım ayından başlamak
üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu ala-
cakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uy-
gun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz,
zam ve katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış
davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak
talep edilmez. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şe-
kilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil
edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman Genel Müdürlüğü
yetkilidir.

(15) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya bağlı kuruluşlarının, 3/7/1968 tarihli ve
1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Te-
mini Hakkında Kanun kapsamında imzalanan protokol uyarınca Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğüne ödenmesi gereken ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde öden-
memiş bulunan borçlarının en az %25’ini fer’ileriyle birlikte bu Kanunun yayımlandığı tarihten
itibaren en geç bir ay içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödemeleri hâlinde veya bu
tutar tahsil edilmiş olanlarından fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları
hâlinde, kalan borcu işleyecek kanuni faiz ile birlikte ve protokollerindeki kalan taksit sürele-
rine eşit bölünmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir. Bu fıkra uyarınca ya-
pılandırılan borçlar için açılan davalar ve yapılan icra takipleri kendiliğinden sona erer. Yargı-
lama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili-
dir.

(16) Bu Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan
tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen ve bu tarihe kadar başvuruda bulunulan
Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden başvuru tarihine kadar geçen süre için aylık %0,35 oranında he-
saplanacak tutarın, 3 üncü madde hükümlerine göre ödenmesi hâlinde, idari para cezası asılla-
rının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

MADDE 5 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90
gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten
itibaren hizmet akdine tabi olarak en az on iki ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulu-
nanların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı
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sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi
için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin ta-
mamı Fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece
bir defa yararlanılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”
MADDE 6 – 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında yer

alan “2015 yılından itibaren beş yıla” ibaresi “31/12/2023 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş-

tir.
“Cumhurbaşkanı, birinci ve onuncu fıkralarda yer alan 31/12/2020 tarihlerini

31/12/2023 tarihine ve ikinci fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya yetkili-
dir.”

MADDE 8 – 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya ve
yedinci fıkrada yer alan 31/12/2020 tarihini 31/12/2023 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 9 – 4447 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/1/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan “31/12/2020” ibaresi “30/6/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına “altı
aya kadar uzatmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 31/12/2020 tarihini 30/6/2021 tarihine
kadar uzatmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 27 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildi-

rilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı
olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile ya-
bancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya
hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin
istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi
4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Ka-
nunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri se-
bepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya
hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör
işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulun-
maları ve işveren tarafından;

a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çar-
pımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih
yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna öde-
yecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.

b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafın-
dan ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı
Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere,
bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi
ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
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Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı mad-
desinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık
sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden ya-
rarlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde
işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin
işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret
tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi
ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edi-
lir.

c) Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik
kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden
faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi
ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsa-
mındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını
sağlayanlara 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu
maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük
34,34 Türk lirası destek verilir.

Bu madde uyarınca destekten yararlananlar, geçici 28 inci maddede düzenlenen des-
tekten yararlanamaz.

İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından
her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi
kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü-
dür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme
tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından
kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve
ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde ça-
lıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım
ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri
bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari
para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk
ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate
alınmaz. Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam
ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi,
teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları
sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

Hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edildiği işverence
kabul edildiği hâlde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde, bu madde uyarınca verilen
destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir
ve tespit edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere
tespit tarihindeki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret
tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
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Birinci fıkrada ve geçici 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yü-
rürlük tarihinden sonraki tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı
yetkilidir.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulama-
larında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun-
dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan si-
gortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için
destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esaslarını be-
lirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
yetkilidir.”

MADDE 13 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 28 – 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen

aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı
olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile ya-
bancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık
prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az si-
gortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tari-
hinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde
2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal
Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların
fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak
süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan
destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.

Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uya-
rınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan si-
gortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi
geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24
Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
kesinti yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510 sayılı Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayı-
lırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakdi
ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıl-
dığının tespiti hâlinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı
ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen
aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uy-
gulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile bir-
likte işverenden tahsil edilir.
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Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açıl-
ması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık
ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahip-
liğinin değiştirilmesi gibi bu madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak amacıyla mu-
vazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı Ka-
nunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
geri alınır.

İşveren, birinci fıkra uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini,
bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkra kapsamına girenlerin
destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tu-
tarı, bu yükümlüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510
sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı
ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Bu madde hükümlerine aykırı işlem yapılması hâlinde yapılan fazla ve yersiz ödemeler
ilgili fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Ay-
rıca her bir sigortalı için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu maddenin yürürlük tarihinden sonraki tespit
edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulama-
larında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve
uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun-
dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan si-
gortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Birinci fıkra uyarınca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için
destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca verilecek desteklere ilişkin ödeme usul ve esaslarını be-
lirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
yetkilidir.”

MADDE 14 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 29 – Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları

zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenme-
sine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yükle-
nemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden
kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilme-
miş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.”

MADDE 15 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu mad-
desinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş
ve mevcut (10) numaralı bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“10. Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet
kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar
üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi
Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm ha-
sılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında
açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi
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çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu madde-
lerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın
uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat
tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında
elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından
itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan
hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten fay-
dalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indir-
meye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanu-
nunun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da
hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyan-
namesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indi-
rimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanla-
rın, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanla-
rın, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olan-
ların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olan-
ların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayı-
lanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve
iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya or-
taklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın
ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap be-
deli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin
son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevki-
fatı yapılır. Bu fıkra kapsamında tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.
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Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp
görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların
Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alı-
nıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin top-
lam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar
artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.”

MADDE 18 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkra-
sına “Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/10,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına bi-
rinci cümlesinden sonra gelmek üzere “(Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hü-
kümlerinin açık olarak kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsama almadığı durumlar dahil).”
ibaresi eklenmiş, (13) numaralı fıkrasının ikinci paragrafına “opsiyon sözleşmeleri” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen
diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler” ibaresi eklenmiş, (19)
numaralı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiş ve fık-
raya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tarihi beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 20 – 193 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“31/12/2025 tarihine kadar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Ka-
nuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen
yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan
ödemeler üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94 üncü
madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü maddenin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek
gelir vergisine etkisi yoktur. Lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi aracılığıyla
yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilen-
dirilen kişi tarafından yerine getirilir.”

MADDE 21 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 93 – Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer

sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar
Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları
serbestçe tasarruf edebilirler.

Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal ku-
rumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye ge-
tirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avans-
larının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araç-
larının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış
olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hü-
kümlerinden yararlanılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında
Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine
dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir ka-
zancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
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Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye pi-
yasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen
söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmak-
sızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın
ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme
kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması
ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil
edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından
doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak
kabul edilmez.

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve
vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Tür-
kiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında
altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde
kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine
ilişkin hususları, bildirime esas değerlerin tespiti, bildirimin şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı
yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 22 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 158 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “bir üye ile
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi dışından bir üye” ibaresi “iki üye” şeklinde, yedinci cümlesinde yer alan “, Yükseköğretim
Kurulu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu” ibaresi “ve Yükseköğretim
Kurulu” şeklinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “planını ve bütçe teklifini onayla-
mak” ibaresi “planı ve bütçe teklifi üzerinde görüş bildirmek” şeklinde, (b) bendinde yer alan
“karar” ibaresi “katkı” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fık-
rasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş,
beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eği-
tim ve araştırma hastaneleriyle” ibaresi “Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hasta-
neleriyle” şeklinde, üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya üçüncü cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, mevcut dördüncü cümlesinde yer alan “ve
Mütevelli Heyetinin onayı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
“Bu birimlerde görevlendirilecek akademik ve idari personelin sayısı ve görev süresi ile görev
yaptıkları ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden ay-
lık alan bekâr meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere unvanları
itibarıyla yapılacak aylık ödemenin tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.”
“Bu personel fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç kadro ve pozisyonlarına bağlı mali ve sosyal
haklardan faydalanmaya devam eder. Bunlara yurt dışındaki görevleri süresince gündelik ve-
rilmez. Üniversite yurt dışındaki birimlerinde mahallinden sözleşmeli veya saat başı ücret kar-
şılığı personel çalıştırabilir. Bu kapsamda çalıştırılan personele bir ayda ödenebilecek toplam
ücret görev yaptıkları ülkelerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılan personele ödenen ücretten, 2547 sayılı Kanunun
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3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (n) bentlerinde tanımlanan akademik unvanlarda
öğretim elemanı olarak çalıştırılanlara yapılacak toplam aylık ödeme tutarı ise görev yaptıkları
ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan be-
kâr meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında
çalıştırılacak personelin görev türü ve sayısı ile ücretlerine ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin
önerisi, Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile belirlenir. Üniversitenin
yurt dışındaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler ilgili ülkeye özgü yurt içi veya yurt dışında
Üniversite adına açılacak hesaba yatırılır ve yurt dışında eğitim amaçlı yapılan faaliyetlerin
gerektirdiği giderler öncelikle bu hesaplardan karşılanır. Bu hesaplarda yer alan kaynaklarla
ilgili ülke yurt dışı faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin karşılanamaması durumunda Sağlık Bi-
limleri Üniversitesinin bütçesinden kaynak aktarılabilir. Bu hesabın harcanmasına, muhasebe-
leştirilmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji
ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Üniversite tarafından belirlenir.”
“Üniversiteye tahsis edilen öğretim elemanı kadrolarının nitelikleri ve dağılımı, birlikte kulla-
nılan eğitim ve araştırma hastanelerinin eğitim birimleri, ihtiyacı ve nitelikleri dikkate alınarak,
Üniversite ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.”
“Öğretim elemanı ile 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre sözleşme imzalanır. Söz-
leşmenin feshi veya süresinin sona ermesi hâlinde öğretim elemanı, Üniversitenin Bakanlıkla
birlikte kullanım protokolü imzaladığı diğer hastanelerle de yeniden sözleşme yapabilir veya
Üniversitenin görevlendireceği birimlerde ve hizmetlerde çalıştırılır.”

MADDE 23 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici
17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 24 – 3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 3065 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde ek-
lenmiştir.

“Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması
EK MADDE 9 – Dördüncü fıkradaki kule ve direkler hariç, Devletin hüküm ve tasar-

rufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar
ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapılacak olan 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında elektronik haberleşme istasyonlarının ku-
rulumuna mahsus on beş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı un-
surları 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve her-
hangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın gösterilir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hiz-
metine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı
unsurları için ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden kroki
ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez. Ruhsat başvu-
rusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma
ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik
haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları
için tek ruhsat düzenlenir.
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1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmeyen ve yüksekliği on beş metreden
fazla olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya
özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zo-
runlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince
hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile
işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma me-
safesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aran-
maksızın ilgili idarelerce izin verilir.

Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği
on metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve
elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fennî me-
suliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci
arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir
şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir.

İkinci fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı kul-
lanma izin harcı alınır. Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılan izin başvurularında ruhsat
harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi bedeli alınır. Bu madde kap-
samında, ruhsat harcı, yapı kullanma izni harcı ve izin bedeline esas olan haberleşme istasyon-
larına mahsus kule ve direklerin alanı [taban alanı*(yükseklik/5)] şeklinde hesaplanır. Bunlar
dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamaz.

Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri
izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve direkler
ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haber-
leşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik
haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon ya-
pılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer
kullandırılması hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir
belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin
beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.

Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule, direk, konteyner, ka-
bin, kabinet gibi altyapı unsurlarının imar planlarında gösterilmesi, bunların kurulumu için ya-
pılacak ruhsat veya izin başvurularında sunulacak projeler, raporlar, bilgi ve belgeler, bunlara
mahsus izin belgesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 27 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş

olup aynı maddenin birinci fıkrası kapsamına giren kule ve direkler bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren işletmecilerin bir yıl içinde başvurusu üzerine üç yıl içinde 1/1000 öl-
çekli uygulama imar planlarına, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir bedel, ücret
ve harç alınmaksızın işlenir. Başvuru yapılmaması hâlinde 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca
işlem yapılır.
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Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan elektronik ha-
berleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elek-
tronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi
ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun
olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olma-
yanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik
aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve
direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir bel-
ge aranmaksızın ve ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan be-
delin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların
zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir
harç, ücret veya bedel alınmaz.

2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istas-
yonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifi-
kasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki
belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu
tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz.

Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan elektronik haberleş-
me istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler için 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca
alınmış tüm idari yaptırım kararları iptal edilmiş sayılır ve yıkım kararları uygulanmaz, idari
para cezaları tahsil edilmez. Ancak ödenmiş olan idari para cezaları iade edilmez.”

MADDE 28 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak bu personelin birlikte kullanılan sağlık tesisinde sözleşme kapsamındaki hizmet ve
faaliyetlerinden dolayı işledikleri disipline aykırı fiilleri hakkında, başhekim tarafından 657
sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 29 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların De-
ğerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26 – Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm
tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından
belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma
izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dö-
nemde geçici 25 inci madde kapsamında ertelenen bedeller de dâhil tahsil edilmesi gereken
kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri
ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları
ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından
dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aran-
maksızın bir yıl ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya
faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 30 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Dü-
zenlemeler Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi
kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 32 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16 ncı sırası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“16) Basın ve              14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın                              90”

gazetecilik        kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.
mesleğinde

MADDE 33 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 82 – 2020 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi

yapılmış üniversite sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2020 tarihine kadar bu sözleşme
kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel söz-
leşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen tutar Hazi-
neden tahsil edilir.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Ku-
rumca belirlenir.”

MADDE 34 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 83 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi

adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde,
31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim
borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme-
meleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan si-
gortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim
ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip
edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam eden-
lerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde dur-
durulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan
borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde ta-
mamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde
kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kay-
dıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten
itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu
kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler
için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası
hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 35 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20

oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik
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şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş
hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygu-
lanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına
ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması ne-
deniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 36 – 5520 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (c) ve (ç) bentleri ile
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – 5520 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “2020” ibaresi “2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumunca
mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen program-
ları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara
ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir
meslek belgesi aranmaz.”

MADDE 39 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 6 ncı maddenin

altıncı fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen programları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanların kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 40 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “İstanbul İl Özel İdaresine” ibaresi “İstanbul Valiliğine” şeklinde ve
“31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Ko-
misyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilme-
sine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlave tedbirler için başvuru yolu
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı ola-

rak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında
tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya
tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme so-
nucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verir.
15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü saklıdır.

(2) Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları bün-
yesinde komisyon kurulabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuç-
landırılması için her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.

(4) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, başvuru kapsamında ihtiyaç duyulan
her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına gön-
dermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.
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(5) Bu madde kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendiri-
lenler, görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere
ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda ka-
nunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin
yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(6) Bu madde ile olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave
tedbirlere karşı kamu kurum ve kuruşlarına yapılan başvurular hakkında karar verenlerin görev
ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları hakkında 6755 sayılı Kanunun
37 nci maddesi uygulanır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca
belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular
yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir ve durum başvurana bil-
dirilir.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cum-
hurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 42 – 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanun-
larda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/1/2021” ibaresi “1/1/2022” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “1/1/2021” ibaresi
“30/6/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde
yer alan “3 aya” ibaresi “üçer aylık sürelerle üç defaya” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 2020 yılında ya-
pılması gereken genel kurul toplantıları 31/12/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve
Orman Bakanınca dört aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin
sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlu-
lukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

MADDE 45 – (1) Bu Kanunun;
a) 12 nci ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın başında,
b) 15 inci, 16 ncı maddeleri ile 19 uncu maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci

maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci paragrafına ibare eklenmesine ilişkin hükmü 1/1/2021
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 32 nci maddesi 13/11/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 35 inci maddesi 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde

2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) 38 inci ve 39 uncu maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 46 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/11/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri

Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi

Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK)’nun teşkilat, görev ve

yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuru-

luşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsa-

mında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi

Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

336 ncı ve 337 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Ensti-

tüsü Danışma Kurulunu,

b) Enstitü Müdürü: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Ensti-

tüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Ensti-

tüsünü,

ç) Komisyon: Uluslararası ilişkilerde “The Turkish Commission of Military History”

şeklinde tanınan Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)’nu,

d) Ulusal Komisyon: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonuna, Komisyon Tüzüğüne gö-

re üyeliğe kabul edilmiş ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Uluslararası Kolokyum: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Tüzüğüne uygun ola-

rak bu Komisyonun Yürütme Kurulu (Bürosu)’nun koordinasyonuyla, Ulusal Komisyonlar ta-

rafından kendi ülkelerinde askeri tarih dalında düzenledikleri Uluslararası bilimsel toplantıyı,
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f) Uluslararası Komisyon: Özgün şekli “La Commission Internationale d’Histoire Mi-

litaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Uluslararası Askeri Tarih Ko-

misyonunu,

g) Uluslararası Komisyon Tüzüğü: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurulu

tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün şekli “Le Status de La Commission Inter-

nationale d’Histoire Militaire” olan ve Uluslararası Komisyon ile Ulusal Komisyonların teşkilat

ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Uluslararası Kongre: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunun üyesi olduğu, “Le

Comité International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)'nin

tarih biliminin tüm dallarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 5 – Komisyon; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Baş-

kanları ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ATASE

Daire Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Başkanı,” ibaresi

“Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir. 

“Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; Ens-

titü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ile

Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve ku-

ruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve

akademik çalışmaları bulunan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurum-

larda görevli personel (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri

ile bu alanda araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman kişiler ara-

sından seçilen sekiz üyeden oluşur.” 

“Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu

kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu

kararıyla Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir. 

“Yürütme Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Baş-

kanları, TATK Genel Sekreteri ve Genel Kurul tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam
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10 kişiden oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Kurulunun başkanıdır. Başkanın yokluğunda gö-

revlendireceği Müdür Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam

sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların

eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.” 

“Yürütme Kurulunun üç üyesi, Genel Kurulun dönem içinde yapacağı ilk toplantısında

seçimle belirlenir. Danışma Kurulu tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir

ve Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu görevinde Ens-

titü Sekreterliği bağlısı idari personelden yararlanır. Genel Sekreterin ihtiyaç göstermesi hâ-

linde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Uluslararası Toplantılar: Genel Kurulca alınan karar doğrultusunda, uluslararası ko-

lokyum, kongre, diğer bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara

katılım Uluslararası Komisyon Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 18 – Komisyonun yıllık çalışma programlarına göre, Yürütme Kurulunda he-

saplanacak ödenek ihtiyaçları Millî Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dâhil edilerek büt-

çeleme dönemi içinde intikal ettirilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 19 – Komisyonun faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların

kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleş-

tirilir.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SUBAY SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-
vetleri Personel Kanunundaki personel sınıflandırılması ve 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı As-
keralma Kanunundaki sınıflandırma ile ilgili hükümleri açıklamak, sınıflandırma faaliyetlerinin
ne şekilde ve nasıl cereyan edeceğine dair esasları tespit etmek ve bu Yönetmelik esasları dâ-
hilinde yürütülmesini sağlamaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayları, harp okulu

öğrencilerini, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören as-
keri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yük-
sekokul mezunlarını, yedek subay adaylarını ve bu Yönetmelikte öngörülen sınıflandırma faa-
liyetlerini yürütmek ve yapmakla görevli personeli kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “kanunda” ibaresi “926 sayılı Kanunda” olarak, aynı fıkranın (d) ve (f) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d. Sınıf: Kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü
alınarak Millî Savunma Bakanlığının onayı ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni ihdas edilen
ve bu Yönetmelikte belirtilen gruplardan biridir.

(1) Kara Kuvvetlerinde:
(a) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, tank, topçu, hava savunma, kara havacılık, istih-

kâm, muhabere, istihbarat,
(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, harita, bakım, mühimmat, personel, tabip, ec-

zacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, mühendis, askeri hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando,
sağlık, din işleri.

(2) Deniz Kuvvetlerinde:
(a) Muharip sınıflar: Deniz, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat,
(b) Yardımcı sınıflar: İkmal, tabip, eczacı, diş tabibi, mühendis, askerî hâkim, hukuk,

öğretmen, bando, sağlık, din işleri.
(3) Hava Kuvvetlerinde:
(a) Muharip sınıflar: Pilot, seyrüsefer, silah sistem, kontrol ihbar, hava trafik, istihbarat,

uçak bakım, mühimmat ve mühimmat tahrip, piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma,
(b) Yardımcı sınıflar: Ulaştırma, ikmal, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, mü-

hendis, askerî hâkim, hukuk, maliye, öğretmen, bando, sağlık, din işleri.”
“f. İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar yönergede bir unvan ve kod numarasıyla

gösterilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Si-

lahlı Kuvvetleri Personel Kanununda” ibaresi “Kanunda” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde  7 – Sınıflandırmada test, mülakat, sağlık raporları, temel askerlik eğitimi ve

öğrenimi, ihtisaslar ile sınıflandırma kayıtları kullanılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tahsili, sivil mesleği, tecrübesi, alakaları, yabancı dil bilgisi,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – İlk sınıflandırma işlemine tabi tutulacak personel harp okulu öğrencileri,

Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler,
dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezun-
ları ile yedek subay adaylarıdır.

a. Harp okulu öğrencilerinin, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokul-
larda öğrenim gören askeri öğrenciler ve dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nas-
bedilecek fakülte veya yüksekokul mezunlarının sınıflandırılması, personel temin ve yetiştirme
planları ile sınıfların kadro mevcut durumları, yıl içindeki subay kayıp ve kazançları dikkate
alınarak kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek
kontenjanlar dâhilinde yönergeye göre yapılır.

b. Yedek subay adaylarının; mensubu olacağı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, branşlarının
tespit edilmesi, celp, seçim ve sınıflandırma ile ilgili diğer faaliyetleri, celp emirlerinde belir-
tilen zamanlarda, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Subayların yeniden sınıflandırılmaları aşağıdaki hallerde yapılır:
a. Sıhhi sebepler: Sağlık durumları mensup olduğu sınıfın hizmetine elverişli olmadığı

hakkında sağlık kurulu raporu alanlar. (Kurmay subaylardan, sonradan sağlık durumları mensup
oldukları muharip sınıfın hizmetine elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler,
kurmaylık statülerini muhafaza kaydıyla, sağlık raporunda öngörülen yardımcı sınıflara nak-
lonurlar. Bunlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi
hükmü uygulanmaz.)

b. Uçuştan ayrılanlar: Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu su-
baylar. Sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara hava-
cılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden
veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona
erer.

c. İdarece ikinci bir tahsil yaptırılanlar:
(1) Subay iken Millî Savunma Bakanlığı hesabına üniversite veya yüksekokullardan

birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.
(2) Yardımcı sınıflardan, Komuta ve Kurmay Eğitimini başarı ile bitirenlerin hangi sı-

nıflara geçirilebileceği sınıflandırma yönergesinde gösterilir.
d. Yeterlik düşüklüğü gösterenler: İlk sınıflandırma hatasından dolayı yeterlik düşük-

lüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifiyle anlaşılan teğmenler.
e. Kuruluş ve kadro değişikliği sebebiyle sınıfları değişecek subaylar.
f. İdarece görülecek lüzum üzerine sınıfları değişecek subaylar.
g. Yeni bir sınıf kurulmasında lüzumlu personel temini için idarece görülecek lüzum

üzerine sınıfları değişecek subaylar.
h. Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde; Genelkurmay Başkan-

lığınca Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen
o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde, kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyacına göre yapılacak
protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçme istemleri kabul edilmez.

i. Bir kuvvetten diğer bir kuvvete nakledilen subaylardan sınıflarının değişmesi icap
edenler; Millî Savunma Bakanlığının onayı ile bir kuvvetten diğer bir kuvvete nakledilen su-
baylar.
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j. Astsubaylıktan subaylığa geçirilenler (Subaylıkta, astsubaylığındaki sınıfının karşıtı
bulunmayanlar ile üniversite ve yüksek okulları bitirerek muvazzaf subaylığa geçirilen astsu-
baylar dahil).

k. 926 sayılı Kanuna göre hukuk sınıfı subay yetiştirilmesi için muvazzaf veya sözleş-
meli subay kaynağından alınanlardan meslek öncesi eğitimde başarı gösteremeyenler eski sı-
nıflarına iade edilirler.

l. Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin koruna-
bilmesi amacıyla bu Yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutan-
lıklarının görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.

Kuvvet komutanlıkları her yıl 20 Kasım tarihine kadar hizmet fazlası veya ihtiyaç duy-
duğu personel miktarını Millî Savunma Bakanlığına bildirir. Millî Savunma Bakanlığınca, ilgili
kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.
Kuvveti değişen bu personel, sınıfı görevinde kullanılabileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda
da kullanılmak üzere yeniden sınıflandırmaya tâbi tutulabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “yönergelerine” ibaresi “yönergeye” olarak
değiştirilmiştir.

“Subayların sınıflandırılması, ilk ve yeniden sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.
Bu kurullar, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre yedek subaylar için Millî Savunma Ba-
kanlığı, diğer subaylar için ise kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Bakan-
lığı tarafından teşkil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınıflandırma işlemleri;
a. İlk sınıflandırmada; harp okulu öğrencileri, Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte

veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencileri, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleş-
meli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunları ve yedek subay adayları için ilk
sınıflandırma sonuçlarını ihtiva eden tutanaklar,

b. Yeniden sınıflandırmada; subaylar için sınıf değişikliği sonuçlarını ihtiva eden tuta-
naklar,

Millî Savunma Bakanlığının onayı ile kesinleşir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13 – Sınıflandırma faaliyeti, işlemleri, vasıtaları ve sınıflandırmanın ne şekilde

yapılacağına dair teferruatlı hususlar bu Yönetmelik esaslarına göre Millî Savunma Bakanlı-
ğınca hazırlanacak yönergelerde gösterilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 13/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte

yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CÜARGEM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Üniversite birimleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul,

meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin

her birini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sivas ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak ve üretilen arı ürünlerini

bilimsel olarak araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Sivas ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun

korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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c) Arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel olarak çalışmak, iyi ve kötü karakter ayırımı

yapmadan farklı genetik karakterdeki arı ekotiplerini moleküler teknikler ile tanımlamak ve

insitu-exsitu koruma programları oluşturmak.

ç) Moleküler tekniklere dayalı arı ırk ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip

tescili yapmak.

d) Öncelikle Sivas ili ve bölgesi olmak üzere Türkiye'deki yerli arı ırkı, ekotip ve hat-

larını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili

çalışmalar yapmak.

e) Sivas ili ve yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık

ana arı üretmek, bu konuda diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yap-

mak, yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek.

f) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulan-

ması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını

sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek,

bilgi sağlamak.

g) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine

yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman

ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kul-

lanımını engellemek.

ğ) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için sağlıklı

üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağ-

lamak.

h) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araş-

tırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürün-

leri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında arı ve arı ürünleriyle ulusal ve uluslararası ni-

telikte bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesini

ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

i) Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili sahalarda ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile

ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağlamak.

j) Bölgenin zengin bitki florasının ve tür çeşitliliğinin katkısı dikkate alınarak arıcılığın

geliştirilmesini, biyolojik zenginliğin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, üniversite-

ler, kamu ve özel sektör ile işbirliği içinde arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma

vektörü olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak.

k) Öncelikle Sivas ili olmak üzere bölgede nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini

belirlemek, ulusal arıcılıkta önemli flora envanteri çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritası

oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

l) Türkiye'nin doğal bal arısı ırklarının, önemli nektar kaynağı bitkilerinin ve diğer arı

ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak ve değerlerini korumak.

m) Öncelikle İç Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ekolojik

koşullara göre kovan imalatı ve arıcılık malzemeleri konusunda araştırma-geliştirme çalışma-

larında ve deneme üretiminde bulunmak, bu alanda faaliyette olan sektör ile işbirliği yapmak.
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n) Ulusal ve uluslararası düzeyde, arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı
yetiştiriciliği ve benzeri konularda bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak
ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, arıcılıkla ilgili her türlü materyal, kitap, do-
küman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve arşiv sis-
temleri oluşturmak ve ulusal arıcılık müzesi oluşumunu sağlamak, bilimsel içerikli kongre ve
sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verileri paylaşmak.

o) Üreticiler düzeyinde eğitim programları düzenlemek ve üreticilere arıcılıkla ilgili
konularda her düzeyde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte eğitim vermek, kurs,
sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, arıcılık eğitim programlarında görev alan öğretim ele-
manlarına Üniversitede seminer, kurs ve eğitim programları vermek.

ö) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ulusal
ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

p) Arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aramak.
r) Bal arılarının farklı disiplinler tarafından veya disiplinler arası işbirliği ile çalışılma-

sına olanak sağlamak, arıcılığın geliştirilmesine yönelik arıcılık yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarını teşvik etmek, öğrenciler için gerekli araştırma alt yapı imkânları sunmak, Merkezin
faaliyet alanıyla ilgili diğer fakültelere araştırma, öğrencilere uygulama imkânı, hizmete yönelik
üretim ile merkezi ve çevre üreticilerinin eğitimi işlevlerini yerine getirmek.

s) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, Merkez bün-
yesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvarlar ve atölyeler kurmak, arı ırk özel-

likleri, bal ve diğer arı ürünlerinin karakterizasyonunu belirlemeye yönelik araştırma ve geliş-
tirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

b) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında arı ve arı ürünleri konularında işbirliği
yapmak, arı ve arı ürünlerinin üretiminin tanıtımına yönelik eğitim programları düzenlemek,
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında insan sağlığında beslenme ve tedavi açısından yararlı ol-
mak amacıyla arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya
ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt
dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt için-
deki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak.

ç) Konu ile ilgili uygulama, araştırma, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs
ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve
bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum
ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak.

d) Öncelikle Sivas ili ve bölgesi olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hat-
larını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili
çalışmalar yapmak.

e) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulan-
ması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını
sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.
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f) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine

yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç- ekip-

man ve teknoloji geliştirmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kalıntı analizleri yaparak

halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek.

g) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, çiçek tozu, propolis, arı sütü, arı zehir ve

diğer yeni arı ürünleri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik

tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araş-

tırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürün-

leri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

h) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni

ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

ı) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim

faaliyetlerinde bulunmak.

i)  İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üretici/yetiştirici birliklerine destek sağlamak.

j) Arıcılık konusunda uzman ve araştırıcı yetiştirilmesi için lisansüstü programların

açılması konusunda çalışmalar yapmak.

k) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yapabilecekleri altyapı ve

olanakları sağlamak, lisansüstü eğitimleri boyunca burs ve kaynak sağlamak, kariyer geliştir-

melerine danışmanlık yapmak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının istek ve ih-

tiyaçları doğrultusunda proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danış-

manlık ve bilirkişilik 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, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun bir bilim da-

lında tam zamanlı çalışmakta olan Fen Fakültesi veya Veteriner Fakültesinde, Zootekni, Genetik

ve Biyoistatistik alanında akademik unvana sahip olup moleküler biyoloji eğitimi ile arı ıslahına

yön verebilecek öğretim elemanları arasından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün kesintisiz

altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görev

süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi

sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet

eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi ve dene-

timini sağlamak.

ç) Üniversite birimleri ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite birimleriyle iletişim halinde olmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek.

g) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl

sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultunda Rektörlük ve ilgili makamlar tarafından verilen diğer

görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş

amaçlarına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

ve Rektörün onayı ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Gö-

revlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle

yenisi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde olağan-

üstü olarak, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının isteği

üzerine, Müdürün başkanlığında olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Kararlar açık oylama

ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama so-

nucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı doğrultusunda karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını, raporlandırılma-

sını sağlamak, uygulanmasını takip etmek ve faaliyetlerin değerlendirilmesini yapmak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları

değerlendirmek ve karara bağlamak, Merkezin bütçe planlarını düzenlemek ve Rektörün ona-

yına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

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

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sun-

mak.

f) Kurs, seminer, sempozyum, kongre faaliyetlerine karar vermek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim ele-

manları ile istekleri halinde arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları,
kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar
ve yetiştiriciler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile en az 7, en
çok 10 üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Arıcıların ve arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje öne-
rileri geliştirmek, çözüm önerileri sunmak.

c) Yapılacak bilimsel çalışmalara her türlü kaynak temin etmek ile teknik ve bilimsel
destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde

çalışma grupları kurulabilir, fonksiyonel görev tanımları yapılabilir ve bunların sayısında ve
yapılarında değişiklik yapılabilir.

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaş kaydı
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir. Mer-
keze gerçek ve tüzel kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen
tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tarafından kul-
lanılması esastır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9386 

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

 
 9378 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

50 ADET, 5.000 LT KANCALI YARI YER ALTI İÇ ÇÖP KONTEYNERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Büyükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 50 adet, 5.000 lt 

kancalı yarı yer altı iç konteyner, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 24.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 9400/1-1 
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2 KISIM 35 KALEM TEMİZLİK VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 kısım 35 

kalem temizlik ve sarf malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

belirlenen marka/model listesi ile İdari Şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.11.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 9393/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1) Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda 

Mahallesi 110 ada 33,34 ve 81 numaralı parselde kayıtlı taşımaz ihaleyle kiraya verilecektir.  
2) İhale, 07/12/2020 tarihinde saat 14.00’ de Kars Şeker Fabrikası – Toplantı Salonunda 

Açık İhale usulüyle ve gerekirse açık artırma usulüyle yapılacaktır. 
3) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.  
a) GERÇEK KİŞİLERDEN, 
a1) Teklif mektubu, 
a2) Teminat belgesi 
a3) İmza sirküleri, 
a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, 
a5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
a6) İkametgâh belgesi,  
a7) Nüfus cüzdanı örneği,  
a8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura) 
b) TÜZEL KİŞİLERDEN, 
b1) Teklif mektubu, 
b2) Teminat belgesi, 
b3) İmza sirküleri, 
b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
b5) Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış bir örneği, 
b6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan yahut benzeri bir makamdan Tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi, 
b7) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı,  
b8) Doküman Alındı Belgesi (Fatura) 
4) Taşınmaz mal kira ücreti peşin tahsil edilecektir. 
5) Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin %3’ü olup, aşağıdaki değerlerden her hangi 

biri geçici teminat olarak verilebilir. 
a) Tedavüldeki Türk Parası. 
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.  
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler 
6) İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün, en geç saat 14.00’e kadar, Kars 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne vermeleri gerekmektedir. 
İhale konusu taşınmazın tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
7) Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 
8) İhaleyle ilgili şartname ve ekleri, ihalenin yapılacağı adresteki Fabrika Ticaret 

Servisinde (Tel: 0474 213 57 21 - Faks: 0474 213 57 33 ) bedelsiz olarak görülebileceği gibi 
150,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.  

9) Taşınmaza ilişkin olarak verilen bilgiler taahhüt niteliği taşımayan genel bilgi 
mahiyetinde olup değişikliklerden İdaremiz sorumlu tutulamaz. Taşınmaza ait her türlü plan 
değişikliği ve planların hazırlanmasında İdare sorumluluk yüklenmez. 

10) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta, 
serbesttir. 

Duyurulur. 9280/1-1 
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3 YILDIZLI TERMAL TESİSLERİN KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya İli Hamamözü Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Mülkiyeti Hamamözü Belediyesine ait Amasya İli, Hamamözü İlçesi, 

Arkutbey Mahallesi, Şehit Metin Abdullah Özışık Sokak, No: 2 adreste, 66 ada, 3865 parsel 

üzerinde bulunan 3 Yıldızlı Termal Tesisler, (58 normal 5 adet suit olmak üzere 63 oda 136 yatak 

kapasiteli 200 kişilik restoran 150 kişilik konferans salonu bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere 

Türk hamamları kür havuzları kapalı yüzme havuzları tedavi üniteleri oyun salonu, kütüphane ve 

kafeterya bölümlerinden oluşan) 14.016,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35. maddesi a. bendi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak 

aşağıdaki bilgiler dahilinde kiralama ihalesi yapılacaktır.  

Kiraya Verilecek 3 Yıldızlı Termal Tesisler ve İhale Bilgileri ; 

Mahalle, Ada, Parsel Bilgileri :  Arkutbey Mahallesi, 66Ada, 3865 Parsel,  

Muhammen Bedel (180 Aylık Kira Bedeli) : 5.400.000,00 TL.+KDV. 

Geçici Teminat Oranı ve Miktarı : Muhammen Bedelin % 3 ü oranında olup 

162.000,00 TL dir. 

Kira Süresi  : 15 Yıl (180 Ay) 

İhale Tarihi ve Saati  : 08.12.2020 Salı Günü Saat :11:00 

İhalenin Yapılacağı Yer  : Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Arkutbey 

Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 

adresinde bulunan Hamamözü Belediye 

Başkanlığı Hizmet Binası Zemin Kat 

Belediye Toplantı Salonunda Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

İhale Usulü  : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. 

maddesi a. bendi Kapalı Teklif  Usulü 

MADDE 2 - İhaleye ait şartname, 07.12.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 (Beşyüz)TL. bedel ile satın alınabilir veya 

ücretsiz görülebilir.  

MADDE 3 – İhaleye katılacak olanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 

maddelerine göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerini kapalı zarf içerisinde 

08.12.2020 Salı Günü saat 11:00’a kadar İhale Komisyonuna (Belediye Encümeni) teslim 

edecektir.  

MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;  

1) İstekli Gerçek Kişi ise;  

a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması. 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)  

c) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi.  
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2) İstekli Tüzel Kişi ise;  

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.  

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri.  

d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.  

3) Ortak Girişim ise:  

Tüm ortaklarca imzalanmış noter onaylı ortaklık sözleşmesi, ortakların tebligat 

adresleri, kimlik belge fotokopileri, ortakların noter onaylı imza sirküleri. 

4) İstekliler Adına Vekaleten Katılma Halinde; 

a) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannameleri vermesi. 

5) Tüm İsteklilerden;  

a) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,  

b) Muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat,  (2886 sayılı 

yasanın 26. maddesine belirtilen esaslara göre düzenlenmiş).  

c) İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartname.  

d) İhaleye katılabilmesi için; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi 

itibari ile alınmış Hamamözü Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 

e) İhale mevzuatı hükümlerince kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına veya borcun 

taksitlendirilmiş olduğunu gösteren ihale tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş belge  

veya barkotlu internet çıktısı veya taahhüt beyanı. 

f) İlgisine göre düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, vergi kaydı, kayıtlı bulunduğu 

meslek odası veya sicilinin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasına kaydının gösteren belgeler. 

g) Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihinde geçerlilik süresi dolmamış belge veya 

taahhüt beyanı. 

h) İhale yasaklısı olmadığına dair belge veya beyan. 

ı) İhale şartnamesine uygun teklif zarfı. 

MADDE 5- Pandemi süresince kiralarda şartnamede belirtildiği şekilde %50 indirim 

uygulanacaktır.  

MADDE  6 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

MADDE  7 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.  

İLAN OLUNUR. 9300/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

11.11.2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4 adet 

Bilişim Personeli alımına ilişkin ilanımızda 2018 ve 2019 olarak belirtilen Kamu Personel Seçme 

Sınavının (KPSS) kabul edildiği yıl bilgisi 2019 ve 2020 olarak değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 

 9387/1-1 

—— • —— 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV İLANI 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 

yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 

üzerinden de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 

üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu 

doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir. 
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2- Başvurunun onaylanabilmesi için; 

• Tezkiye varakasının aslı, 

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 21 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır. 

Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 04 

Ocak 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir. 

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 

yapılan ekrandan 08 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günü: 09 Ocak 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 

için en çok altı konuda sınav yapılacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 

(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 9380/1-1 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9390/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9390/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9391/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9392/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9399/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9419/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 9416/1-1 
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9418/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9417/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9417/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9417/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9417/4/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9398/1-1 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen 

veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine 

kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 

sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her 

aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir. 

* Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire 

Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir. 

1- Başvuru Dilekçesi (Profesör kadrolarına başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca 

araştırma eserinin de belirtecek) 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3- 1 (bir) adet fotoğraf. 

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi) 

5- Özgeçmiş ve eserler listesi. 

6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan 

tablosu. 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri 

içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek. 

8- Yabancı dil belgesi. 

9- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak. 

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Pedodonti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Uzmanlığını çocuk diş hekimliği 

alanında yapmış olmak. 

Çocuklarda dental anksiyetenin 

çizim yoluyla değerlendirilmesi 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Ortodonti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Doktorasını Ortodonti Anabilim 

dalında yapmış olmak. 

Ortodontik yapıştırıcılar ve üst 

çene genişletmesi ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Konstrüksiyon 

ve İmalat 
Profesör 1 1 

Makine Mühendisliği alanında 

doçent unvanı almış olmak. 

Talaşlı imalat, kayma hattı alan 

teorisi ve modelleme ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Matematikte geniş ölçekli ölçme 

değerlendirme uygulamaları ve 

ülkeler arası başarı profilleri 

üzerine çalışmak. Doçentliğini 

Alan Eğitimi (Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme) bilim alanında 

almış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

alanında almış olmak. 

Öğretimde Teknoloji 

entegrasyonu ve kodlama 

eğitimi alanlarında çalışmaları 

bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Sosyal Bilgiler 

Eğitimi alanında almış olmak. 

Teknoloji okuryazarlığı ve 

vatandaşlık bilgisi konularında 

çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
Özel Eğitim 

Zihin Engelliler 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Özel Eğitim 

alanında almış olmak. Erken 

çocuklukta özel eğitim; Özel 

eğitimde drama, kaynaştırma 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Güzel 

Sanatlar 

Eğitimi 

Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 

Doçentliğini plastik sanatlar 

alanında almış olmak. Müzecilik 

ve baskı resim alanlarında 

bilimsel ve sanatsal 

çalışmalarda bulunmuş olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi Profesör 1 1 

Doçentliğini İslam Tarihi Bilim 

Alanında almış olmak. Fas 

Tarihi ve Orta Çağ'da Fransa ve 

çevresinde İslam ile ilgili 

çalışmaları olmak. 
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İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Doçent 1 1 

Doçentliğini Felsefe ve Din 

Bilimlerinde almış olmak. Kant 

ve David Hume ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

İletişim 

Fakültesi 
Gazetecilik Gazetecilik Profesör 1 1 

Doçentliğini Gazetecilik ve 

Medya Çalışmaları alanında 

almış olmak. Spor gazeteciliği, 

yeni medya ve basın tarihi 

konularında çalışmaları 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Profesör 1 1 

Anestezi ve Reanimasyon 

alanında Doçentliğini almış 

olmak. 

Manyetik yöntemler ile perkütan 

gastrostomi üzerine hayvan 

çalışması olmak; ultrason 

eşliğinde kombine siyatik -

femoral blok ile diz 

operasyonları üzerine 

araştırmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör 1 1 

Kadın Hastalıkları ve doğum 

alanında Doçent olmak. Genç 

yaş grubunda üriner inkontinans 

ve radyasyonun over hasarını 

önleyici etkinliğini araştıran 

hayvan çalışmaları yapmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları Doçent 1 1 

Göz Hastalıkları alanında 

Doçentliğini almış olmak. 

Mevsimsel allerjik konjonktivit 

gelişiminde olası risk 

faktörlerinin araştırılması, 

Multiple skleroz ile ilgili 

konularda çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

alanında Doçentliğini almış 

olmak. Lenfödem tedavisi ve 

sigara ilişkili vasküler hasar 

üzerine timokinonun koruyucu 

etkisi konularında çalışmaları 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Doçent 1 1 

Kardiyoloji alanında Doçentliğini 

almış olmak. Obez hastalarda 

ve tip 1 diyabetik hastalarda 

ventriküler aritmi üzerine ve 

pulmoner emboli hastalarında 

yeni ekokardiyografik indeksler 

üzerine çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve 

Klinik 

Mikrobiyoloji 

Doçent 1 1 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanında 

Doçentliğini almış olmak. 

Bruselloz ve Kırım Kongo 

kanamalı ateşi ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
Doçent 1 1 

Doçentliğini turizm alanında 

almış olmak. Sürdürülebilir 

gastronomi, yeşil restoranlar ve 

yöresel yemekler konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim 

Tercümanlık 

Mütercim 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Doçent 2 1 

Doçentliğini çeviribilim alanında 

almış olmak. Çeviri 

göstergebilimi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Yaban Hayatı 

ve Ekolojisi 

Yönetimi 

Yaban Hayatı 

ve Ekolojisi 

Yönetimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Orman 

Mühendisliği bilim alanında 

almış olmak. meşe ormanları 

faunası ve geyik popülasyonu 

üzerine çalışmaları olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Yaban Hayatı 

ve Ekolojisi 

Yönetimi 

Yaban Hayatı 

ve Ekolojisi 

Yönetimi 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Biyoloji Bilim 

alanında almış olmak. 

Populasyon ekolojisi ve yırtıcı 

kuşlar üzerine çalışmaları 

olmak. 

Ziraat 

Fakültesi 

Kanatlı 

Hayvan 

Yetiştiriciliği 

Kanatlı Hayvan 

Yetiştiriciliği 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Zootekni Bilim 

alanında almış olmak. Kanatlı 

hayvan yetiştiriciliği ve 

beslenmesi üzerine çalışmaları 

olmak. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17.11.2020 

Son Başvuru Tarihi : 01.12.2020 

 9394/1-1 
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Çorum Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği 

hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban 

puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta 

memuru ve itfaiye eri alınacaktır. 

 

S.No 
Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
İtfaiye 

Eri 
GİH 9 12 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve 

Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak, En az C Sınıfı Sürücü Belgesine sahip 

olmak. 

Kadın / 

Erkek 

KPSS 

P93 

En az 

60 

puan  

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 6 

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya 

Yerel Yönetimler ön lisans programlarının en 

az birinden mezun olmak, En az B Sınıfı 

Sürücü Belgesine sahip olmak. 

Kadın / 

Erkek 

KPSS 

P93 

En az 

60 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, 

Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, 

Fermente Ürünler ön lisans programlarının en 

az birinden mezun olmak, En az B Sınıfı 

Sürücü Belgesine sahip olmak. 

Kadın / 

Erkek 

KPSS 

P93 

En az 

60 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 3 

Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor 

Bölümü, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği 

veya Rekreasyon lisans programlarının en az 

birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü 

Belgesine sahip olmak. 

Kadın / 

Erkek 

KPSS 

P3 

En az 

60 

puan 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 

aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı 

sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 

maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 

için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 

kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 

yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  

e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak. 

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından 

www.corum.bel.tr temin edilecektir. 

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir), 

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 

i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Sadece bir kadro için 

başvuruda bulunabilir), 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 04.01.2021 tarihinden 08.01.2021 tarihi 

saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Çorum Belediyesi İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.corum.bel.tr resmi internet 

sayfasından ilan edilecektir. 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

• Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 27.01.2021 

Çarşamba günü saat 09.30’da başlamak üzere Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav ve uygulamalı sınav 

28.01.2021 Perşembe günü saat 09.30’da başlamak üzere Çorum Belediyesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir. 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde 

yapılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 
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Sınav Konuları:  

1. Sözlü Sınav 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar. 

2. Uygulamalı Sınav 

• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  

• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.  

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 

• Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 

• İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde 

ilan edilir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet adresinde www.corum.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 9356/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 

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

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

Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 12 (oniki) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

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

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

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

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru 

yapabilirler.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 

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

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 

1. SİSTEM ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 5 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az onbeş (15) yıl çalışmış olmak ve bunu 

belgelemek, 
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c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve 

benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda 

tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak, 

ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçek-

zamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması 

konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak, 

d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta 

kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak, 

e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve 

üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek, 

f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak, 

g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, 

tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak, 

ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim 

süreçleri konusunda tecrübeli olmak, 

h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı 

oluşturma konularında tecrübeli olmak, 

ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt 

bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak, 

j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir 

olmak, 

k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 

l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli 

olmak, 

m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak, 

n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, 

o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

TERCİHEN 

a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı 

konusunda tecrübeli olmak, 

b) DOORS yazılımı kullanabilmek, 

c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak. 

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı -

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
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c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 

ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. 

Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak, 

h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL 

ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında 

tecrübe sahibi olmak, 

n) EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde 

görev almış olmak, 

o) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında elektronik belge ve doküman yönetim 

sistemi projelerinde mevzuat, mimari, teknik ve idari süreçleri biliyor olmak ve bu süreçlerde 

aktif görev almış olmak, 

ö) TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ürün sertifikasyonuna sahip bir elektronik 

belge ve doküman yönetim sistemi projesinde aktif görev almış olmak, 

p) TS 13298 Kurum Yetkinlik Değerlendirmesi (KYS) süreçleri konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

r) ISO 15489 Belge Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

s) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

ş) KEP entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

t) Ulusal Elektronik Tebligat Sistem (UETS) entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

u) KAYSİS entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ü) Elektronik imza ve mobil imza kütüphaneleri ve entegrasyonları konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

v) e-Otoban entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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y) Barkod ve karekod kütüphaneleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

z) e-devlet entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

aa) Elektronik belge ve dokümanların uzun süreli ve kalıcı arşivlenmesi konularında bilgi 

ve deneyim sahibi olmak, 

bb) Belge dijitalleştirme, tarama, görüntü iyileştirme ve indeksleme konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

cc) OCR işlemi, kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

çç) Medya arşivi, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin sayısal ortama aktarılması 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

dd) Kurumsal e-posta sistemi ve elektronik posta yöneticisi (Outlook vb.) entegrasyonları 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ee) Etiket vb. yazdırma uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ff) Standart Dosya Planı süreçleri ve uyarlanması konularında mevzuat, idari ve teknik 

yönden bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

gg) TWAIN sürücüler ve bunların yönetilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ğğ) Devex, Telerik, CK Editor vb. belge editörleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

hh) Elektronik belge ve doküman oluşturma, işleme, filigran(watermark), versiyonlama ve 

yetkilendirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

ıı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

ii) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, 

jj) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

TERCİHEN 

a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak. 

3. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. 

Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, 

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, 

yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama 

sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak, 
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g)  BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Oracle veri 

tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak, 

ğ) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim 

olmak, ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak, 

h) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini 

gerçekleştirebilmek, 

ı) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server 

kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek, 

i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 

4. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

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

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

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. 

Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, 

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, 

yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama 

sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak, 

g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli 

olmak, 

ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim 

olmak, 

h) CDI konularında deneyim sahibi olmak, 

ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 

5. NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

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

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

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
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kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, Web API ve C# ile uygulama geliştirme konusunda 

iyi derecede deneyim sahibi olmak, 

g) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. 

Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak, 

ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

i) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak, 

j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, 

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

TERCİHEN 

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak. 

6. VERİTABANI UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

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

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

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç 

(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı 

yönetmiş olmak, 

ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, Rman felaket 

yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 
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d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux 

Crontab'a eklemiş olmak, 

e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, 

g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve 

araçlarına hâkim olmak, 

h) PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

ı) PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak, 

i) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, 

k) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe 

sahibi olmak, 

l) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek. 

TERCİHEN 

a) Büyük Veri / Veri Analitiği konularında bilgi sahibi olmak. 

7.SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

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

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

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç 

(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, 

istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem 

Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

d) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 

ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
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g) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active 

Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)  

ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, 

h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

k) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

l) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, 

m) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 

n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

TERCİHEN 

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security 

Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) 

sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak, 

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak, 

8.AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

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

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

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel 

ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi 

olmak, 

d) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 

e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak. 

TERCİHEN 

a) Backbone Switch yönetiminde en az üç (3) yıl çalışmış olmak, 

b) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak. 
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II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ  

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2020 

yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 20-29 Kasım 2020 tarihleri arasında 

ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile 

erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından 

posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) 

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 

şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 

Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 

ibraz ederek temin edebilirler. 

3 - Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800), 

b) Özgeçmiş, 

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu 

belge), 

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 

gerekmektedir.), 

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 

g) 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. 

İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.), 

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak 

adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı 

dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak 

değerlendirilecektir). 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 

ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 

yazılı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve 

www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 03 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 

Yazılı sınav 13 Aralık 2020 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav 

saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) 

adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME  

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 

kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 

itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 

70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 

dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 

sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI  

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr 

sitelerinde ilan edilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII.  ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (7.536,85) ÖZEL ŞARTLAR 

başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).  

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 9375/1-1 
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Karacadağ Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI 

Karacadağ Kalkınma Ajansına, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 
tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 
20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve 
Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik 
çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde 
konuşabilen,  kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif 
düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli 
olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.  

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını 
Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın 
iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (İç 
denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Diyarbakır’da istihdam edilecektir.) 

 
Sınav ve Başvuru Takvimi 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri 

İlan Tarihi 17 Kasım 2020 

Başvuru Tarihleri 08-15 Aralık 2020 

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 18 Aralık 2020 

Sınav Başvuru Adresi 
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
internet adresinde bulunan Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Sınav Yeri 
Karacadağ Kalkınma Ajansı,  
Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:142  Kayapınar / 
DİYARBAKIR 

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.karacadag.gov.tr 

 
*Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış 

olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir. 
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
1. GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır. 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1 Aranan Nitelikler: 

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası 

standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek 

personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;  

a) Üniversitelerin İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya 

Hukuk Fakülteleri bölümlerin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 

başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 

tarihi itibarıyla sahip olmak, 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve 

kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 

birine sahip olmak. 

2.2 İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri 

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

b) Yukarıda ilanın 2/1/a başlığında zikredilen bölümlerde yüksek lisans / doktora yapmış 

olmak. 

3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

3.1. Asgari Şartlar: 

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 

İstatistik, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama ile Mühendislik dallarından 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.     

b) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim 

Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE 

Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate 

alınacaktır), 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 

06-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun 

oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıda belirtilen puan türlerinin en az birinden 80 puan almış 

olmak.  

(Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme sırasında 

verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır) 
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Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban 
Puanları 

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ
ALINMASI 

PLANLANAN 
KİŞİ SAYISI 

KPSS 
TABAN 
PUANI 

İktisat/İşletme/Maliye/Kamu 
Yönetimi/Uluslararası İlişkiler  

P14, P19, P24, 
P29, P34 

1 80 

İktisat/İşletme/Maliye/Kamu 
Yönetimi/Uluslararası İlişkiler  

İş Tecrübesi 1* - 

İstatistik / Matematik P12, P13 1 80 

Sosyoloji / Mimarlık / Şehir ve Bölge 
Planlama 

P1, P2, P3 1 80 

Tüm Mühendislik Dalları P1, P2, P3 2 80 

 
*ÖNEMLİ NOT: İş Tecrübesi ile Başvuracak Adayların Dikkatine!  
29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmelik 
çerçevesinde, söz konusu yönetmeliğin 10’uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen 
“KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, 
Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu 
itibarla, Ajansımızda hali hazırda bu yüzde kırklık oran sınırda bulunmaktadır. Dolayısıyla 
yönetmeliğin bu hükmü gereğince sadece 1 (bir) aday İş Tecrübesi ile alınabilecektir. Bu adayın 
Ajansta istihdam edilebilmesi için KPSS şartı ile başvuran diğer 5 (beş) adayın tamamının aranan 
niteliklere sahip olması ve sözlü yarışma sınavında başarılı olması şartıyla 
gerçekleştirilebilecektir.  

3.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar: 
a) KPSS hariç, yukarıda belirtilen şartları sağlamak, 
b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak, 
c)  Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en 

az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak1;   
 Uluslararası Ticaret. 
 Planlama, Programlama,  
 Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, 
 Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,  
 İzleme ve Değerlendirme,  
 Tanıtım, Danışmanlık,  
 Şehircilik ve Çevre,  
 Araştırma-Geliştirme,  
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  
 Finansman,  
 İnsan Kaynakları Yönetimi,  

                                                           
1  Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde çalışan adaylar için kadroya/göreve 

resmi olarak atandığı tarih değil lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki çalışma süreleri 
hesaplanacaktır. 
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Alınacak olan 6 (altı) uzman personel yukarıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. 

Adaylar iş talep formunda hangi pozisyon için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday 

sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan adayların 

başvurusu geçersiz sayılacaktır.  

Tüm uzman adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa 

aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. 

Tablo 2 – Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 

Belgelenmek Kaydıyla) 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi ** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika *** 4 

 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen 

KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 

alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

3.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri: 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi olacaktır: 
 

TERCİH NEDENLERİ 
(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır) 

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş 
Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen 
program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

b) Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekânsal 
alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel 
planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

c) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal 
uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel 
tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Yatırım fizibiliteleri ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar 
konusunda bilgi sahibi olmak, 
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d) Kamu İhale Kanunu’na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve 
sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, 
finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, 
usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Bölgedeki stratejik imalat ve hizmet sektörlerinde (tekstil, hazır giyim, gıda, mobilya, 
turizm vb.) sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip 
olmak, 

f) Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

g) Yalın üretim, döngüsel ekonomiler, endüstriyel simbiyoz ve enerji verimliliği konusunda 
tecrübe sahibi olmak, 

h) İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak, 
i) İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Rusça, 

dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek. 

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 
Adayların, sınava katılabilmek için başvurularını, 08 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 15 

Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan 
Karacadağ Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda istenilen belgeler ve adaylar için hazırlanan 
kontrol listesi şu şekildedir: 

 Belge 
Uzman 
Personel 

İç 
Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ 
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ 
3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Bilgileri ✓ - 

4 

Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil 
Seviye Tespit Sınavı (YDS- e-YDS) sonuç belgesi ya da 
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler  ✓ ✓ 
6 Son 1 Ay İçinde Alınmış Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ 

7 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya 
erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

✓ ✓ 

8 
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim 
elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu 
gösterir belge 

- ✓ 

9 
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya 
uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası 

- ✓ 

10 
İş Tecrübesi ile başvuracak kişiler için yukarıda belirtilen 
alanlarda çalıştığına dair çalıştığı işyerinden alınan çalışma 
belgeleri ile Sigorta Hizmet Döküm Belgesi 

✓ ✓ 
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Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 
kabul ve beyan etmiş sayılır.  

5. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI  
Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra 

mülakat sınavına katılacak adaylar 18 Aralık 2020 tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı internet 
sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr/) ilan edilecektir.  

Ajansa yapılan başvurular, KPSS/İş Deneyim Puanı ve YDS Puanının ortalamalarına 
göre, puanına göre sıralanacaktır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının 
her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına 
katılabilecekler belirlenip Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı 
son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme 
göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava 
katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava 
girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyecek olup haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 
 

Personelin Unvanı Alınacak Personeli Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

İç Denetçi 1 (bir) Kişi 5 (beş) Kişi 

Uzman Personel 6 (altı) Kişi 30 (otuz) Kişi 

 
6. AÇIKLAMA 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN YAPILAN YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (YÖKDİL) HAKKINDA EK AÇIKLAMA: 
 YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 

YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 
sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. Kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği 
bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak 
kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 

7. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan 

adayların ilan edilmesi sonrası www.karacadag.gov.tr adresinden ilan edilecek ve Yarışma Sınavı 
Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / DİYARBAKIR adresindeki “Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Hizmet Binası”nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet 
sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve 
onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 
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* Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru 

tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav 

tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir. 

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI 

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe 

teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak 

üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.  

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 

temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 

not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 

adaylardan ister. 

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı 

olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 

başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış 

kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 

durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 

pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 

istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 

kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 

başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 

ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.  

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların 

isim listesi Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca 

sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Adaylar, sözleşmeye davet 

edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Bu gibi 

durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ  

Sınavı kazanan adayların listesi Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Ajans Yönetim 

Kurulunun kararından sonra, kazanan adayların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi 

işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, 

göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde 

Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.  

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün 

mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 

adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 

görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 

(iki) ayı aşamaz. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 

Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş 

sözleşmesi imzalanacaktır.  

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili 

yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu 

Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Ajans 

Yönetim Kuruluna sunulacaktır. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 

Ajans Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

11. ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna 

göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim 

Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını 

müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin 

görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı 

aranmaksızın değiştirilebilir. 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 

saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 

mükelleftir.  

12. AYRINTILI BİLGİ 

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Mustafa AVCI’dan 

alınabilir. 

Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu 

Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / Diyarbakır  

Tel: 0(412) 237 12 16-17  

Faks: 0(412) 237 12 14  

E-posta: mavci@karacadag.gov.tr 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 9301/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9382/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 9383/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 9384/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 9388/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 9376/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 

 
 9361/1-1 
 
 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 

 



17 Kasım 2020 – Sayı : 31307 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 
 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2020 – Sayı : 31307

Sayfa

1

31

34

37

43

59

65

79

83

84

91

149

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2020/27, K: 2020/52 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2020 Tarihli ve E: 2020/21, K: 2020/53 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


