T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
5 Temmuz 2022
SALI

Sayı : 31887

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7417

Kabul Tarihi: 1/7/2022

MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 5 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 5- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödemeleri aşağıdaki oranların eklenmesi suretiyle uygulanır.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 218. Sayfadadır.
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İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ek
ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”
MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,
- Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,
- Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,
- Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145’ine,
- Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,
- Diğerlerinde % 55’ine,
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki
ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
MADDE 3- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 85- Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının
altında olup aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her
ay aylıkları ile birlikte 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında ilave ödemeden yararlananlar ek 81 inci madde hükümlerine göre ayrıca ek ödemeden yararlanamazlar.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek
primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay
içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı
tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
Hizmet sınıfı itibarıyla birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki
şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.
Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.”
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MADDE 4- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun
18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, en yüksek
Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının,
1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240’ının,
2) Ek göstergesi 7800 (dâhil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200’ünün,
3) Ek göstergesi 7000 (dâhil) - 7800 (hariç) arasında olanlar için % 180’inin,
4) Ek göstergesi 5400 (dâhil) - 7000 (hariç) arasında olanlar için % 150’sinin,
5) Ek göstergesi 3600 (dâhil) - 5400 (hariç) arasında olanlar için % 130’unun,
6) Ek göstergesi 2800 (dâhil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70’inin,
7) Diğerlerine % 40’ının,
ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için
% 10 oranında, yedek subaylar ve yedek astsubaylar için % 5 oranında yapılan kesintilerden,”
MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel
İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) ve (h) bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat hükümleri uyarınca atanmış olanlar ile
30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ataması yapılacak
olanlardan en az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olanlar
hakkında, anılan bentlerde yer alan diğer şartlar aranmaksızın söz konusu bentlerde öngörülen
ek göstergeler uygulanır.
Anılan (g) ve (h) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunmuş olanlardan emekli,
adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında
da bu madde hükmü uygulanır.
Bu madde uyarınca geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 7- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 40- Bu Kanuna tabi personelden öğretim üyesi olarak usulüne uygun bir
şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbe ve derecelerine göre
bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli ile belirlenen ek gösterge rakamı ile 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı
ve dereceleri itibariyle belirlenen ek gösterge miktarından yüksek olanı ödenir.
Bu madde 6756 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında devredilen personel hakkında da uygulanır.”
MADDE 8- 926 sayılı Kanunun eki Ek Gösterge Cetvelleri kısmında yer alan (I) ve
(III) Sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 9- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ekli (I)
Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 10- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ek gösterge tablosu ile Kanuna ekli Ek
Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 11- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki Ek-2 Sayılı Ek Gösterge Cetveli eklenmiştir.
“Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla ekli Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen
ek gösterge rakamları uygulanır.”

MADDE 12- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kanuna aşağıdaki Ek-1 Sayılı Ek Gösterge Cetveli eklenmiştir.
“Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibarıyla ekli Ek-1 sayılı ek gösterge cetveli
ile belirlenen ek gösterge rakamları uygulanır.”
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MADDE 13- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında” ibaresi “126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanına
ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 45’i oranında” ibaresi “115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında”
ibaresi “Birinci fıkra kapsamında” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ve bu aylıklar” ibaresi
“ve bu madde kapsamında bağlanan aylıklar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanların altıncı fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınır.”
MADDE 14- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde
yer alan “bölümünün (d) bendinde” ibaresi “bölümünün (c) bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15- 5510 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı
hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınır.”
MADDE 16- 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“2.500” ibaresi “3.500” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 17- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 21- Seçimler neticesinde Belediye Başkanı görevinde bulunanlardan
5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesinde belirtilen şartları
haiz olanların bu Kanunun 27, 29, 47 ve geçici 2 nci maddelerine göre aylık başlangıç tarihi
itibariyle hesaplanan aylık tutarlarına, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı ayrıca ilave edilir. Bu fıkra kapsamında hesaplanan tutar, hak sahiplerinin aylıklarına 34 üncü maddede belirlenen oranlara
göre ilave edilir.
Birinci fıkra kapsamında aylıklarına makam, temsil veya görev tazminatı eklenenler
hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun ile bu Kanun öncesinde yürürlükte bulunan kanunların mülga hükümlerine göre aylık bağlananlardan, Kanunun geçici
4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında olmayanlardan bu madde kapsamına girenler
de, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bu hükümlerden yararlandırılır
ve bunlara geçmişe yönelik herhangi ödeme yapılmaz.
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Bu madde kapsamında ödenen tazminatlar ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında
Hazineden tahsil edilir.”
MADDE 18- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 22- Bakan yardımcılarından 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ek 68 inci maddesine göre makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil tazminatı
ödenenler hariç olmak üzere, söz konusu mülga ek 68 inci maddede belirtilen şartları haiz olanlara, Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca bağlanan aylıklarına ilave olarak bakan
yardımcıları için belirlenen makam ve temsil tazminatı tutarı ayrıca ilave edilir. Bu fıkra kapsamında hesaplanan tutar, hak sahiplerinin aylıklarına 34 üncü maddede belirlenen oranlara
göre ilave edilir. Mülga ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık sürenin hesabında makam tazminatına müstahak görevler ile sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın
bakan yardımcısı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aylık bağlanan bakan yardımcıları da, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
aybaşından itibaren, aynı usul ve esaslar çerçevesinde birinci fıkra hükmünden yararlandırılır
ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu madde kapsamında ödenen tazminatlar ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında
Hazineden tahsil edilir.”
MADDE 19- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 87- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 926 sayılı Kanuna ekli (I)
sayılı Ek Gösterge Cetveline yapılan değişiklikten önce rütbe ve dereceleri itibariyle belirlenen
ek gösterge rakamından yüksek olması nedeniyle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibariyle belirlenen ek gösterge rakamları esas alınarak aylık ödenen subaylar ile bunların hak sahiplerine
Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez.
Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve emekli ikramiyesi farkı ödenmez.”
MADDE 20- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanunun geçici 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “3.600” ibaresi “4.200” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 21- 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bakanlık daire başkanlarına” ibareleri “daire başkanlarına (ana ve yardımcı hizmet birimi)” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş,
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“Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan
ilave edilmek suretiyle uygulanır. Bu ilave puan en yüksek Devlet memuru aylığı veya diğer
herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.”
b) Eki (I) Sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre
Alanlar:” kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik
Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan
personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (a) sırasında yer alan “7.600” ibaresi “7.800”; (b) sırasında yer alan “7.000” ibaresi “7.600”; (ç) sırasında yer alan “4.800” ibaresi “5.400” şeklinde
değiştirilmiş,
c) Eki (II) Sayılı Cetvelin 4 üncü sırasında yer alan “6.400” ibaresi “7.000” şeklinde
değiştirilmiş,
ç) Eki (IV) Sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
d) Eki (V) Sayılı Cetvelin 3 üncü sırasında yer alan “6400” ibaresi “7000” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 23- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki kurumlarda görev yapmış olmaları nedeniyle
ek gösterge rakamları ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca belirlenenlerden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen
çalışmaya devam edenler ile bu fıkranın yürürlük tarihinden önce söz konusu ek gösterge rakamları üzerinden kendilerine veya vefatları nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlananlar hakkında bu fıkrayı ihdas eden Kanunla 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinde yapılan
değişiklik öncesindeki hükümlere göre yararlanmış oldukları oranların uygulanmasına devam
edilir ve bunlar daha yüksek olması halinde, bu fıkrayı ihdas eden Kanun ile ek 11 inci madde
uyarınca emsali olarak belirlenen personele ait ek gösterge rakamlarında yapılan değişiklikten
yararlandırılır.”
MADDE 24- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri
tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”
MADDE 25- 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“9. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin
güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

5 Temmuz 2022 – Sayı : 31887

verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”
MADDE 27- 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2)
numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000”
şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 28- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara
uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanır.”
“Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara
uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanır.”
MADDE 29- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyarınca atama yapılamayan bir noterliğe;
üst sınıf veya aynı sınıf noterler, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf
noterler arasından atama yapılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın
son cümlesindeki iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanır.”
MADDE 30- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletme” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve Bakanlığın yukarıda sayılan hizmet” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığın görev
alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak,
mal ve hizmet satın almak,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 31- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 34 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma
enstitülerinde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev
alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak üzere, doktora
ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik
eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri özel
bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir.
Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim
elemanı kadrosu sayısının %2’si ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez.”
MADDE 32- 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“%20’si” ibaresi “%30’u” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir
yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı
kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. 50 nci maddenin
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı
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aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta
yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir.”
MADDE 33- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 46- Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında
veya Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı veya ilgili birimlerin araştırma
merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında, özel
sektör Ar-Ge merkezleri yahut laboratuvarlarında fiilen çalışan doktora derecesine sahip Türk
veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacılar; kendi talepleri, ilgili kurumların karşılıklı mutabakatı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere yükseköğretim kurumlarında süresi bir yılı geçmemek üzere kısmi zamanlı görevlendirilebilirler.
Bu madde kapsamında görevlendirilenlere, 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü
üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tutar ve ödeme esaslarına göre aylık ücret
ödenir. Kamu kurum ve kuruluşları personelinden bu kapsamda görevlendirileceklerin aylık,
ödenek, her türlü tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca
ödenir. Bu şekilde görevlendirilenlerin bilimsel yayın ve çalışmaları dikkate alınarak görev süreleri aynı usulle uzatılabilir. Bunlar görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunda lisans veya
lisans üstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik veya tasarım
çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2’si ile sınırlıdır.”
MADDE 34- 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.”
MADDE 35- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 83- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten
öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile 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 nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde
belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.
Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri
25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara
göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede
belirtilen haklardan yararlandırılır.
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Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde
bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek
öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate
alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca
belirlenir.
Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara
yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 36- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun geçici 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “konaklama” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 37- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Plaj işletmelerinin başvuru sürelerinin uzatımı:
GEÇİCİ MADDE 16- Müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilmesine
ilişkin olarak; 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında kalan ve 28/7/2022 tarihine kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmelerin yedi günlük başvuru süresi ile geçici 11 inci
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kalan işletmelerden bir aylık süresi içerisinde başvuru
yapmayanların başvuru süresi 28/7/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.”
MADDE 38- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ancak siyasi partilerin 61 inci maddede sayılan gelirlerinin sağlanmasında, 20/6/2013
tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan ödeme hizmeti
sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri ve/veya iş ortakları aracılığıyla
yapılan mobil tahsilatlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmez.”
MADDE 39- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 40- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa
diğer” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından yazılı başvuruda bulunulması halinde bu kurum
veya kuruluşlar, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır.”
MADDE 41- 3628 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
veya temsilcisi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 42- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına (b) bendine göre yapılan satışlarda satış bedeli, sadece taşınmazın zemin bedeli dikkate alınmak suretiyle belirlenir.”
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MADDE 43- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “50”
ibareleri “100” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 44- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II)
sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “- Diğerleri; -- Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki mallar ve özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 45- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “hükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini
sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmek, yeniden topluma kazandırmak ve iyileştirilmelerini temin etmek amacıyla” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında
yer alan “hükümlüler,” ibaresi “hükümlülerden istekli olanlar,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu hükümlülerin gündeliği, işyurtları bünyesinde çalıştırılan usta hükümlülere ödenen gündelikten az olamaz.”
“(7) Bu madde kapsamında çalıştırılan hükümlüler hakkında, 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu durumda prim ödeme yükümlülüğü, hükümlünün çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir.”
MADDE 46- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin
(6) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir
ay içinde ödenir. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.”
“Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”
MADDE 47- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “dört yılı” ibaresi “sekiz yılı” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 48- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinde yer
alan oran ve grupları aşmamak kaydıyla mezkur maddede belirtilen usulle Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü personeline de ödeme yapılabilir.”
MADDE 49- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana
sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı
ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı
indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.”
MADDE 50- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- (1) Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/3/2023 tarihine kadar banka veya
aracı kurumlara bildirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal
kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı
olan kredilerin en geç 31/3/2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.
(3) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış
olması hâlinde, söz konusu avansların en geç 31/3/2023 tarihine kadar defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.
(4) 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 piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/3/2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir.
(5) Birinci ve dördüncü fıkra kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri
uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon
hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemez, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise
vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının
tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmeden çekilebilir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, bu fıkrada yer
alan beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın madde hükümlerinden yararlanabilirler, bunlar
tarafından taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur. Dördüncü fıkra kapsamında beyan
edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak
işlemlerden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmaz, bu taşınmazların işletmeye devri 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesi uygulamasında elden
çıkarma sayılmaz.
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( 6) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler
için %1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için
%2, 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri
vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir
beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler. Şu kadar ki
vergi oranı; bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara
transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az
bir yıl süreyle tutulması halinde %0 olarak uygulanır. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili
vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilir.
(7) Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh
edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve
altıncı fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup
edilemez.
(8) Bildirim ve beyana konu edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar,
gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.
(9) Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile
takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya
beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık
tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmaz. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya
çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece
aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı
tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan
matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılır.
(10) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği halde, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmemesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı
kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmemesi ile bildirilen veya beyan edilen tutarlara
ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde ödenmemesi ve bu maddede yer alan diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde dokuzuncu fıkra hükmünden yararlanılamaz. Vergi incelemesine
başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra bu madde kapsamında yapılan
bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu kararları sonucunda yapılacak tarhiyatlar için de dokuzuncu fıkra hükmü uygulanmaz. Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi vergi aslının gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.
(11) Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamaz.
(12) Hazine ve Maliye Bakanlığı, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyana esas
şekli ile maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile iade işlemlerine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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(13) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye
artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5
hesap dönemi için uygulanır.”
MADDE 51- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından birinci fıkraya göre gelir kaydedilen tutarlardan, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamında lisansı devredilen şans oyunlarına isabet eden kamu payının
%8’i; bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15 inci
günü mesai saati bitimine kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek
üzere aktarılır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce gelir kaydedilen bu tutarlar hakkında
bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 52- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Dava ve cezaların ertelenmesi
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2021 tarihine kadar işlenen ve bu Kanunun 63 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında düzenlenen kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına
iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak veya yaptırmak suçundan
dolayı;
a) Soruşturma evresinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar
aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,
b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,
c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine,
karar verilir.
(2) Hakkında kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ya da infazın ertelenmesi
kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde birinci fıkra
kapsamına giren yeni bir suç işlememesi hâlinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme
kararı verilir; infazın ertelenmesine karar verilen hallerde ise, cezanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında birinci fıkra kapsamına giren yeni bir suç işlenmesi hâlinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkûm olunduğu takdirde,
ertelenen soruşturma veya kovuşturmaya ya da infaza devam olunur.
(3) Bu madde hükümlerine göre erteleme kararı verilmesi hâlinde erteleme süresince
dava ve ceza zamanaşımı durur.
(4) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmiş olması hâlinde dahi, bu madde hükümleri uygulanır.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı verilmiş mahkûmiyet hükmünün infazının tamamlanmış olması hâlinde kişinin adli sicil ve arşiv kayıtları bu Kanunun yayımıyla
birlikte silinir ve bu mahkûmiyet hükmüne bağlı yasaklanmış hakların 25/5/2005 tarihli ve
5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 13/A maddesindeki şartlar aranmaksızın geri verilmesine
karar verilir.
(6) Bu madde hükümlerine göre verilen kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya
cezanın infazının ertelenmesi kararları adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu
kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim
veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
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(7) Bu madde hükümlerine göre kamu davasının açılması, kovuşturmanın veya cezanın
infazının ertelenmesi kararlarının verildiği hâllerde, bu suçlar Türk Ceza Kanununun erteleme
ve tekerrüre ilişkin hükümleri ile Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında göz önünde bulundurulmaz.”
MADDE 53- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve beşinci
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye
Bakanlığı” şeklinde, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
“Bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün
içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte
geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat
verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında
yer alan indirim hükmü uygulanmaz.”
“Bununla birlikte, bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerden,
ödemekle yükümlü oldukları geçiş ücreti ile birlikte bu ücretin bir katı ceza tahsil edilir. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beşinci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış
yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza, araç sahibine ücret toplama
sistemlerinde tanımlı olan bilgiler doğrultusunda, en az on beş gün önceden kısa mesaj, e-posta,
ihbarname, e-devlet bildirimi vb. yöntemlerinden en az biriyle bilgi verilir. Bu tutar genel hükümlere göre tahsil edilir.”
MADDE 54- 6001 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak verilen veya verilmesi gereken veya bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ödenmemiş olan para cezaları ve idari para cezaları hakkında
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarının bu maddeyi ihdas eden Kanunla
değişik hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan
tutarlar red ve iade edilmez.”
MADDE 55- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 56- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(9) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına
yönelik yapılan başvuruların teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş
enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra
kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında
kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.
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(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama
tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi
tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan
tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu
çerçevedeki kapasite artışları için 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 57- 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “2023 yılı vergilendirme dönemi
kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 58- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “(6400)” ibaresi “bakanlık genel müdürü dengi” şeklinde, (b) bendinde yer alan “İl valilerinden” ibaresi “İl valilerinden veya il valiliği yapmış
olanlardan” şeklinde, (c) bendinin alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın dördüncü ve beşinci cümlelerinde yer alan “(a) bendine” ibareleri “(a) ve (c) bentlerine” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “(a) bendindeki” ibaresi “(a) ve (c) bentlerindeki” şeklinde, altıncı cümlesinde
yer alan “(a) bendi” ibaresi “(a) ve (c) bentleri” ve “bu bende” ibaresi “bu bentlere” şeklinde,
onbirinci cümlesinde yer alan “(a) bendinin” ibaresi “(a) ve (c) bentlerinin” şeklinde değiştirilmiş, ondördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait
kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,
2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya
görevinin sona erdiği kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan
kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlara,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentler kapsamına girmeyenler görevden alındığı veya görevinin
sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanlı kadro veya pozisyonlara,”
“Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında
sekizinci fıkraya göre ödeme yapılmamak kaydıyla (a) bendi, atama hakkından feragat edenler
hakkında ise sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.”
MADDE 59- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 37- Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak” ibaresi ile “ek göstergesi 3600 (dâhil) ila
6400 (hariç) olarak” ibaresi “Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dâhil) ila bakanlık genel
müdürü dengi (hariç) arasında” şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Ek göstergesi
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3600’den daha düşük” ibaresi ise “Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen daha düşük” şeklinde uygulanmak suretiyle; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel
kanununa bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili
ve ilişkili kuruluşlar, bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, mülga ek 18 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yönetici kadroları ile bakanlıkların bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlarının il müdürü kadrolarından ek 35 inci madde kapsamına girmeyen
kadrolarda bulunup görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında mülga ek 18 inci
madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümleri hâkim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında uygulanmaz.
Bu madde ve ek 35 inci madde hükümleri kapsamında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez
teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer
nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlara atanma hakkı kazananlar, görevden alındıkları veya görevlerinin sona erdiği kurumların yönetici kadro veya pozisyonlarında
toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla talepleri halinde görevden alındıkları veya
görevlerinin sona erdiği kurumların bu kapsamdaki kadro veya pozisyonlarına da atanabilir.
Bu madde kapsamına girenlerden, görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kurumda mezkûr nitelikte kadro bulunmayanların atanacağı kurum, kariyeri, öğrenim durumu ve ilgilinin
tercihi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca tespit edilir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadrosunda bulunanlardan görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında da mülga ek 18 inci maddenin
(c) bendi ve bu bende bağlı hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”
MADDE 60- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 38- Ekli (II) sayılı Cetvelin;
a) (1) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 13.500 rakamının,
b) (2) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.300 rakamının,
c) (3) ve (3/A) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 15.000 rakamının,
ç) (4) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 15.700 rakamının,
d) (5) numaralı sırasında yer alan tazminat göstergesi 12.000 rakamının,
e) (6) ve (7) numaralı sıralarında yer alan tazminat göstergeleri 11.000 rakamının,
f) (8) ve (9) numaralı sırasının (a) bendinde yer alan tazminat göstergeleri 6.000 rakamının,
g) (9) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan tazminat göstergesi 5.000 rakamının,
ğ) (9) numaralı sırasının (c) bendinde yer alan tazminat göstergesi 4.000 rakamının,
eklenmesi suretiyle uygulanır.
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenir. Bu ödemeden damga vergisi
hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu tazminat, ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek
Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye,
her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanmasında ya da
her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 61- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 41- Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin
soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler ile 9/7/2018 tarihinden
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona
eren kamu görevlilerinden mülga ek 18 inci maddeye göre atanmış olanlar hariç olmak üzere,
kamu görevlileri arasından atanmış olup ek 37 nci madde kapsamındaki yönetici kadro veya
pozisyonlarındayken 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki yöneticilik görevleri esas
alınarak üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası hariç ek 37 nci maddeye göre belirlenecek durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanır.
Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda
görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere,
a) Ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yöneticilerden
ek göstergesi bakanlık bölge müdürüne denk veya daha yüksek olan kadro ve pozisyonlar ile
bakanlık il müdürü ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluş bölge müdürü kadrolarında,
b) Ek 37 nci madde kapsamındaki kadro ve pozisyonlarda,
kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 tarihinden bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren
kamu görevlilerinin malî hakları, görevden alınmaları ya da görevlerinin sona ermesi üzerine
atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı
ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. Ancak
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga ek 18 inci madde uyarınca önceki görevine
ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme yapılan süre, bu fıkrada yer alan iki yıllık
süreden düşülür.
Bu maddeye göre atanacakların kadro veya pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmalarını
müteakiben, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kurumların kadro ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır.”
MADDE 62- 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) İdari Teşkilatta görev yapan üst kademe yöneticilerinden;
a) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına,
b) Başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri kadrolarına,
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c) En az iki yıl kesintisiz Başkan Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına,
atanırlar. İki yıldan az süreli Başkan Yardımcısı görevinde bulunanlar, görevden alındıklarında İdari Teşkilatta durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu şekilde atananlardan, İdari
Teşkilatta mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra
özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile daha önce iç denetçi ve hukuk müşaviri
unvanlı kadrolarda bulunanlar, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha önce bulundukları
unvanlara ilişkin kadrolara bir ay içinde atanırlar. Bu fıkraya göre TBMM Başkan Başmüşaviri,
TBMM Başkan Müşaviri ve Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanacakların kadroları
başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve bu Kanuna ekli (2) sayılı listenin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadrolar herhangi bir şekilde boşalmalarını
müteakiben başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve (2) sayılı listeden çıkarılmış
sayılır. Anılan kadrolara atananlar ilgisine göre TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlığı
Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanan personelin aylık, ek gösterge, ikramiye, zam ve
tazminatlar ve benzeri adlar altındaki tüm mali ve sosyal hakları, Müşavir kadrosunun mali ve
sosyal haklarına göre belirlenir. Bu fıkranın; (a), (b) ve (c) bentleri ile üçüncü cümlesi hükümlerine göre yukarıda anılan kadrolara atananlardan, bu atamalar öncesi bulundukları yönetici
kadro veya görevlerinde en az iki yıl kesintisiz olarak fiilen görev yapmış olanların malî hakları,
atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait
ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir.
(13) Onikinci fıkrada belirtilen yönetici kadrolarına atananların görevden alındıkları
tarihte emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, onikinci fıkra uyarınca
atandıkları tarihi izleyen bir ay içerisinde yaş haddini beklemeksizin talepleri üzerine emekli
olmaları durumunda, haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin onuncu fıkrası hükmü uygulanabilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte, İdari Teşkilatta; bu Kanunun geçici 2 nci maddesine ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolarda halihazırda
görev yapanlar ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında atanarak halihazırda görev yapanlar, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde bu fıkra hükümlerinden yararlanabilirler. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TBMM Başkanınca belirlenir.
(14) Bu maddenin onikinci ve onüçüncü fıkrası hükümleri, atanma şartlarını kaybetme,
ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz.”
MADDE 63- 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 30 uncu
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Haysiyet Divanının görev ve yetkileri:
MADDE 30- Haysiyet Divanı kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt yaptırmayan veya bu Kanunun öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile evrakı
kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek aşağıdaki disiplin
cezalarını verir:
a) Yazılı ihtar: Eczacılık sanatının icrası sırasında veya kişilerle ilişkilerde daha özenli
davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Para cezası: Fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının dört katından onbeş katına
kadar verilecek para cezalarıdır.
c) Geçici olarak sanat icrasından men cezası: Eczacılık sanatının icra edilmesinin üç
günden yüz seksen güne kadar yasaklanmasıdır.
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ç) Oda bölgesinde sanat icrasından men cezası: Bir oda bölgesinde en az beş defa geçici
olarak sanat icrasından men cezası alan veya birden fazla geçici olarak sanat icrasından men
cezalarının toplamı yüz seksen gün olan eczacıların, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilmesidir.
Oda haysiyet divanları, kendilerine intikal eden dosyaları en geç üç ay içerisinde karara
bağlamak zorundadırlar.
Disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu suçlarla
ilgili disiplin soruşturması yapılamaz ve ceza verilemez.
Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç sekiz yıl
içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Savunma alınmadan ceza verilemez. Savunma yazılı veya sözlü olarak da verilebilir.
Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren
onbeş gün içinde geçerli mazereti olmaksızın yazılı veya kendisine bildirilen günde sözlü savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Birinci fıkrada belirtilen disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller, disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar ile disiplinle ilgili diğer hususlar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 64- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 88- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası
ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir
ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör
işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından
en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi
olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı
ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme
sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz
ilâ Aralık ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte
geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda 2022
yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek
tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak
ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.
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İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini
yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve
kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı
olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu
tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu maddenin
uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak
aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması
hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2021 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2021 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci
fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından
az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında
çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük
kazanç 477 Türk lirası olarak ve 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme
gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.
Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan
sigortalılar için uygulanmaz.
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve
haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci
fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin
hak edişinden kesilir.
2022 yılı Temmuz ilâ Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar
ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/10/2006
tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlarından başvuranlar, Malî Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, 31/12/2022
tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanırlar. Bu şekilde atananların söz
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konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Hazine ve Maliye Uzmanı Yardımcısı kadrolarında geçmiş
sayılır. Bunlardan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayanların
mevcut statülerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için
bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Hazine ve Maliye
Uzmanı olarak atanacakların sayısı 100’ü geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar
ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.
(2) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının
(11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadrolarda görev yapanlardan merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile bu unvanları ihraz etmiş olanlardan Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun
görülenler belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak yeterliklerini
almış olmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Uzmanı unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde atanabilir. Bu şekilde atananların sayısı 30’u geçemez.
21/4/2021 tarihi itibarıyla mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında bulunmakla birlikte Kamu Personeli Bilgi Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan personelden Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında ilgili emsali kadro ve pozisyonlara naklen atanabilirler. Bu fıkra kapsamında ataması
yapılanların önceki kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri süreler yeni atandıkları kadrolarda
geçmiş sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlara ilişkin anılan düzenlemelerin uygulanmasına
devam olunur. Bu fıkra kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığınca naklen atanacak personelin
muvafakat işlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılır.
(3) Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak
kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen
ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan ve
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun
32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı verdiği
tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili
ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar
işlemden kaldırılır.
MADDE 65- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci,
14 üncü, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 60 ıncı maddeleri 15/1/2023 tarihinde,
b) 13 üncü ve 16 ncı maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) 15 inci maddesi 15/7/2022 tarihinde,
d) 17 nci ve 18 inci maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde,
e) 27 nci ve 28 inci maddeleri yayımını izleyen ayın başında,
f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 66- (1) Bu Kanunun;
a) 62 nci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
b) Diğer hükümlerini Cumhurbaşkanı,
yürütür.
4/7/2022
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar No
: 2022/2245
Tutanak No : 25
Karar Tarihi : 30.06.2022
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar No
: 2022/2247
Tutanak No : 25
Karar Tarihi : 30.06.2022
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YÖNETMELİK
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri
hariç olmak üzere, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında
önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen günlerde ilgili birimlerce yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen
belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder.
Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilere 1 yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Bir lisans/önlisans programında öğretim programı Üniversite Eğitim-Öğretim Komisyonunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.”
“(6) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim
yapılır. Ancak ilgili birimin gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile uzaktan, yaygın, dışarıdan, ikinci öğretim, yaz öğretimi ve diğer öğretim türleri de
yapılabilir.
(7) İlgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci
ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği
gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
(8) İlgili bölüm ve anabilim dallarının isteği ile çift anadal ve yandal eğitimi yapılabilir.
Üniversitedeki çift anadal ve yandal programlarında eğitim-öğretime ilişkin hususlar, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Öğretim programındaki dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabile-
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ceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamındaki başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Bu durumda ders alınabilecek programlar aynı düzeyde olmalıdır. Öğrenciler, ilgili programda öğretim planından kaldırılan dersler
için; ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile açılacak sınavlara girerler ya da yeni öğretim planındaki eşlenik dersleri alabilirler, devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler yeni öğretim planında aynı kredi düzeyindeki farklı dersleri alabilirler. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için
gerekli toplam kredi düzeyini sağlayabilmeleri için gerektiğinde zorunlu ve seçmeli derslerin
birbirleri yerine alınabilmesi veya Üniversite seçimlik derslerinin alınabilmesi konusunda ilgili
birimin yönetim kurulları yetkilidir.”
“(7) Lisans düzeyindeki programların 240 AKTS, önlisans düzeyindeki programların
120 AKTS kredilik ders içermesi zorunludur.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12- (1) Katkı payları ve öğrenim ücretleri her öğretim yılında, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Birimlerde her öğrenci için ilgili bölüm kurulunun önerdiği bir öğretim üyesi, öğretim üyesi bulunmadığı hallerde bir öğretim elemanı dekan/müdür tarafından
akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl/öğretim yılı başında
ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte inceledikten
sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve
yönlendirir. Danışman, ekle/sil haftasında çalışma odasında bulunacağı saatler ile haftalık ders
programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti
nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir dilekçeyle ilgili birim
yöneticisine bildirir. Birim yöneticisi, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir
öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış
sayılır. Bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön
koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam
şartını sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de devam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki
yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama
durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının
veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla
toplam 45 AKTS derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa
kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.
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(2) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri genel not ortalamalarının 3 ve üzerinde olması durumunda, varsa derslere ait
ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 45 AKTS’yi aşmamak şartıyla ders
saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslerden de alabilirler. Birinci sınıf öğrencileri
üstten ders alamazlar.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ile tek ders ile ek sınavlardır. Sınavlar; çevrim içi ya da yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.
(2) Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde
yapılacağı, her yarıyılın ilk üç haftası içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir.
Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir
mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi
gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun
onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası
folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan
öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara,
ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.
(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Sınav programları, kısa
süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak, derse devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarında başarılı olmak ve gerekli diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.”
“(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere
ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce alıp başarısız olmuş ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
aynı fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Başarı notu; Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.”
“3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak
genel not ortalaması (GNO) CB (2,50) ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı
sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve
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uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek
ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22- (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey
geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu
ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara
karşı onbeş gün içinde Rektörlüğe itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Ders kredisinin ya da AKTS’nin eşit veya yüksek olması.”
“c) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 30 AKTS ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547
sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan
öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.”
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Lisans programlarında en az 240 AKTS, önlisans programlarında en az 120 AKTS
krediyi tamamlamış olmaları gerekir.”
MADDE 14- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

7795

—— • ——
Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7793
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Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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—— • ——
Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7771
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
S.
NO
1

ESAS NO

2022/393

KARAR
NO
2022/448

KARAR
TARİHİ
29.06.2022

MÜŞTEKİ
MUHAMMEAD
GHALEB
ALHELOU

BABA ADI

MERWAN

DOĞUM YERİ
TARİHİ

SUÇ

HÜKÜM

LAZKİYE
28.02.1973

5237 sayılı
T.C.K.’ nun 86/2
maddesinde
belirtilen; Kasten
Yaralama

5 yıl süreyle
Hükmün
Açıklanmasının
Geri Bırakılması

Yukarıda açık kimliği yazılı MÜŞTEKİNİN adresinin bulunmaması ve yapılan
araştırmaya göre tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 29 ve
30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı
Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra
tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
7794

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5 ADET 72 VOLT DC - 220 AC İNVERTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022 / 683340
İhale Gün ve Saati
: 20.07.2022 / 10:30
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge
Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali
Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/3 Gar Merkez/
AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 51
c) Elektronik Posta Adresi
: afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr
1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atölye
Müdürlüğüne tahsisli DE 24000 ve DE 33000 tipi dizel ana hat lokomotiflerinin tamir ve
bakımlarında kullanılmak üzere teknik şartnameye göre 5 adet 72 volt DC - 220 AC invertörün
temini malzeme alım işi.
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 20/07/2022 günü saat 10:30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Gar
Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet
sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 no.lu hesaplara
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif
zarfının içerisinde sunulması gereklidir.
5- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
7930/1-1
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25 ADET HİDROMETRİK GÖZLEM ALETİ (MULİNE) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 25
adet Hidrometrik Gözlem Aleti (Muline) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile
iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 21.07.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça
teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamındadır.
7932/1-1
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1 ADET KARBONDİOKSİT(CO₂) İNKÜBATÖR CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Karbondioksit(CO₂) İnkübatör Cihaz Sistemi Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale
Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2022/681011
1- İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon numarası
: 0 312 202 23 56
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Karbondioksit(CO₂) İnkübatör Cihaz Sistemi Alımı
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim dalı
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 20.07.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine(Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-)
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.5. Cihazın CE Belgesi olmalıdır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası
yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 20.07.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI İŞİ
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
1-İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/673416

a) Adı

: Sabit Pancar Boşaltma Makinesinin Çalıştırılması Hizmeti

b) Adresi

: Yenişehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:18/36360
Kars/Merkez

c) Telefon ve faks numarası : 474 213 57 21- 474 213 57 33
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: (+-%20) 100.000 ton pancarın 1 adet elektrikli sabit
pancar boşaltma makinesi ile silolara boşaltılması ve
makinelerin temizlik, mekanik bakım ve onarım işlerinin
yapılması

b) Teslim yeri/yerleri

: Kars Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: 2022/2023 Kampanyası Süresince 90 (+-%20) Gün

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 20.07.2022–14:00

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı adreslerden
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, 20.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Kars Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 Kars/ Merkez
adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
7865/1-1
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HAFRİYAT (KALKER+DOLGU) VE TAŞ TOZU MALZEME SATIŞI
İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1- İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi hudutları dahilinde, S:53008
No’lu maden işletme ruhsatlı sahada 16952/1, 16955/1, 16956/1, 16958/10, 16958/13, 16958/14,
16958/16, 16958/17, 16958/18 sayılı Parsellerde stoklanmış 8.172 m³ taş tozu niteliğindeki ince
malzeme ile 896.186 m3 hafriyat (448.093 m³’ü kalker, 448.093 m3’ ü dolgu malzemesi) toplam
904.358 m3 malzeme ihale ile satılacaktır.
2- İhale Şartname ve Ekleri; Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No: 64, Fatih/
İSTANBUL adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar,
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat: 4) ücretsiz
şekilde alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir. Ayrıca
http://www.istanbul.gov.tr/yikob web adresinden de görülebilir.
3- İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No: 64, Fatih/İSTANBUL adresinde
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları
Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu
Tarih ve Saati: 19/07/2022 saat 11:00’ da,
Usulü: Kapalı Teklif Usulü (Açık arttırma) (2886 sayılı Kanun 35/a,36,37. ve devamı
mad.)
4- a) Tahmin Edilen Bedel : 16.425.758,15 + KDV
b) Geçici Teminat Miktarı :
492.772,74-TL
5- İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler;
1) Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı ve Teklif mektubu,
2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
3) Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP, UETS), telefon
numarası, e-mail beyanı,
4) Vekâleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri
5) 2886 sayılı Yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı
taahhütnameye ek olarak,
Gerçek Kişi ise;
1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgâh belgesi,
2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odasında
kayıtlı olduğunu gösteren belge,
Tüzel Kişi ise;
1) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odası,
Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil
Gazetesi,
3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri,
4) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter
tasdikli imza sirküleri,
Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek
ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (her bir
ortağın kendisine ait belgeler)
ile ihaleye başvurabilir.
6- Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları
Müdürlüğü- Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna (Kat: 4), 19/07/2022 günü,
saat 11:00’ a kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması
gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
7207/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

5 Temmuz 2022 – Sayı : 31887

YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU FERİBOTU’NUN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen Yüksek Hızlı Hafif Yolcu
Feribotu’nun satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 3789
2) İhalenin Konusu
: Osmangazi-1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, Yüksek
Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı
3) Geminin Genel Özellikleri :
a. Geminin Adı
: Osmangazi – 1
b. Geminin Cinsi
: Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu
c. Çağrı İşareti
: TCCH5
d. IMO No
: 9372171
e. MMSI
: 271000907
f. İnşaa Yılı ve Yeri
: 26.04.2007/Avustralya
g. Bağlama Kütük No
: 1514711
h. Bağlama Limanı
: İstanbul
ı. Tonilato Belge No
: İstanbul/25139
j. Gros Ton
: 6.133
k. Net Ton
: 1.840
l. Tescil Boyu
: 87,75 m
m. Eni
: 24 m
n. Derinliği
: 8,25 m
o. DWT
: 473
p. Makina Adedi
: 4
r. Toplam Makine Gücü
: 38.620 BHP
s. Yolcu Kapasitesi
: 1200 kişi
(Geminin kapasite, Can kurtarma ekipmanları, Sörvey
tarihleri, Gemide bulunan belgeler ve sertifikalar ile
ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.)
4) Muhammen Bedeli
: 235.800.000.-TL + KDV
5) Geçici Teminatı
:
7.074.000.-TL
6) İhale Tarihi ve Saati
: 03 Ağustos 2022 – Saat: 11:05
Son teklif verme tarih ve saati: 03 Ağustos 2022
Saat:11:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine
göre Kapalı Teklif Usulü
9) İhale Şartnamesi
: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı
yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
10) Şartname Bedeli
: 10.000.-TL
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11) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a. Teklif mektubunu havi iç zarf
b. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet
kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e. Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,
i. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş yada apostil
şerhini havi olması gerekmektedir.
14) İhaleye

katılmak

isteyenlerin,

yukarıda

belirtilen

belgelerle

birlikte

İhale

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç 03 Ağustos 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
15) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL )
başvurmaları gerekmektedir.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
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YÜKSEK HIZLI HAFİF YOLCU FERİBOTU’NUN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen Yüksek Hızlı Hafif Yolcu
Feribotu’nun satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 3788
2) İhalenin Konusu
: Orhangazi – 1 isimli, 1200 kişi yolcu kapasiteli, Yüksek
Hızlı Hafif Yolcu Feribotu’nun satışı
3) Geminin Genel Özellikleri :
a. Geminin Adı
: Orhangazi – 1
b. Geminin Cinsi
: Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu
c. Çağrı İşareti
: TCCE6
d. IMO No
: 9378072
e. MMSI
: 271000906
f. İnşaa Yılı ve Yeri
: 19.07.2007/Avustralya
g. Bağlama Kütük No
: 1515571
h. Bağlama Limanı
: İstanbul
ı. Tonilato Belge No
: İstanbul/25286
j. Gros Ton
: 6.133
k. Net Ton
: 1.840
l. Tescil Boyu
: 88 m
m. Eni
: 24 m
n. Derinliği
: 8,25 m
o. DWT
: 517,70
p).Makina Adedi
: 4
r. Toplam Makine Gücü
: 38.621 BHP
s. Yolcu Kapasitesi
: 1200 kişi
(Geminin kapasite, Can kurtarma ekipmanları, Sörvey
tarihleri, Gemide bulunan belgeler ve sertifikalar ile
ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.)
4) Muhammen Bedeli
: 235.800.000.-TL + KDV
5) Geçici Teminatı
:
7.074.000.-TL
6) İhale Tarihi ve Saati
: 03 Ağustos 2022 – Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve
saati: 03 Ağustos 2022 Saat:11:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine
göre Kapalı Teklif Usulü
9) İhale Şartnamesi
: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı
yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
10) Şartname Bedeli
: 10.000.-TL
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11) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a. Teklif mektubunu havi iç zarf
b. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e. Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,
i. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş yada apostil
şerhini havi olması gerekmektedir.
14) İhaleye

katılmak

isteyenlerin,

yukarıda

belirtilen

belgelerle

birlikte

İhale

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç 03 Ağustos 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
15) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL )
başvurmaları gerekmektedir.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adıyaman İli Besni Belediye Başkanlığından:
İPTAL İLANI
15/05/2022 tarihli ve 31836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İLK DEFA ATANMAK
ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI” iptal edilmiştir.
İlan Olunur.
7931/1-1

—— • ——

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B
maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacağına ilişkin 01.07.2022 tarih ve 31883 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan kadro ilanımızın son başvuru tarihi Rektörlüğümüzce 18 Temmuz 2022
Pazartesi olarak değiştirilmiştir.
- Söz konusu ilana başvuracak adaylara duyurulur.
7954/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
10.11.2021 tarihli ve 2179697 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması talimatlandırılan, Batman Teknik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ve Reyhanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı, Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Cevdet BEBEK (Denetçi No: 1534, Oda Sicil No: 30701) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 27.04.2022 tarihli ve
E.2022/635 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de;
davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 25.05.2022
tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2022/530 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması
isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve
teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.11.2021 tarihli ve
31661 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cevdet BEBEK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin
yürütülmesi 01.07.2022 tarihli ve 3959585 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7912/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490444 YİBF nolu
(B Blok) inşaatın denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik
Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 2022/774 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.06.2022 tarihli ve E.2022/774 sayılı karar ile “dava
konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden,
16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 01.07.2022 tarihli ve 4052093 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7913/1-1
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Sayfa : 119

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 29.06.2022 Karar No:7572
ŞİRKETİN :
• TİCARİ UNVANI

: Özoil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ

: Meşrutiyet Mah. Konur Sk. No:49/3 06530 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ

: 28.12.2021

RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama Ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 15.154 hektar

• BÖLGESİ

: Kara

• KAPSADIĞI İL

: Manisa

• PAFTA NUMARASI

: AR/TPO/K/L21-a1

KARAR:
Özoil Petrol Ticaret Sanayi A.Ş.’nin Manisa ilinde 15.154 hektarlık L21-a1 paftası için
petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri
gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

—— • ——

7866/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Mehmet KARA Vakfı
VAKFEDENLER: Mehmet KARA, Mehmet Emin KARA, Ömer Kaan KARA, Hanife
KARAŞEN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2022 tarihinde kesinleşen,
29.03.2022 tarih ve E: 2021/868, K: 2022/278 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Başta KARA ailesi ve akrabaları olmak üzere insanlarımızın arasında
birlik ve yakınlığı sağlamak, muhtaç durumdaki kişilere yardım etmek, eğitim ve sağlık başta
olmak üzere her türlü maddi ve manevi destek ve yardımda bulunmak ve vakıf senedinde
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Mehmet KARA, Ömer Kaan KARA, Erkan AKKURT.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirleyeceği kurum
ya da kuruluşlara devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
7845/1-1
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sayfa : 131

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğret m
Kanunu’nun lg l maddeler le Öğret m Üyel ğ ne Yükselt lme ve Atanma Yönetmel ğ ’n n ve
Öğret m Üyes Dışındak Öğret m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkez Sınav le G r ş Sınavlarına İl şkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki
ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.
Başvurular 26.07.2022 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen
yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası
www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.
ÖĞRETİM ÜYESİ
Fakülte/
Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar
Tıp, Fakültesi mezunu, Tıbbi Fizyoloji alanında doktora
veya uzmanlık yapmış ve Doçentlik payesi almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu, Spor Hekimliği alanında

Tıbbi Fizyoloji

Uzmanlık yapmış ve Doçentlik payesi almış olmak.

Kadro

Kadro

Sayısı Unvanı
2

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Fizyoloji alanında doktora
yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan
olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini geçerli

1

Dr. Öğr.
Üyesi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya
uzmanlık yapmış ve Doçentlik payesi almış, geçerli
yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya
Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Biyokimya

1

Doç. Dr.

Uzmanlık yada Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile
yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az

1

85 puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini

Dr. Öğr.
Üyesi

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya
uzmanlık yapmış ve Doçentlik payesi almış, geçerli
yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya
Tıbbi
Mikrobiyoloji

1

Doç. Dr.

Uzmanlık yada Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile
yurtdışında yapmış olmak.
Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya
uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az
85 puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini
geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi
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Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora
veya uzmanlık yapmış ve Doçentlik payesi almış,
alanında Doçent olmuş, geçerli yabancı dili (İngilizce)

1

Doç. Dr.

(İngilizce) en az 85 puan olmak veya Uzmanlık yada
Temel Tıp

Tıbbi Histoloji

Bilimleri

ve Embriyoloji

Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında
yapmış olmak.
Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği Fakültesi
mezunu, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora
veya uzmanlık yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en
az 85 puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora

1

Dr. Öğr.
Üyesi

eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi

Biyofizik

Fizik Öğretmenliği lisans mezunu, Biyofizik alanında
Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Veteriner Hekimliği
Fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent
olmak, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan

1

Doç. Dr.

olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini geçerli
Dahili Tıp
Bilimleri

Tıbbi

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

Farmakoloji Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Veteriner Hekimliği
Fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji alanında Uzmanlık
ve doktora yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az

1

85 puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini

Dr. Öğr.
Üyesi

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında Uzmanlık
yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya alanında
doktora yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85

Farmasötik
Kimya

puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini

doktora yapmış olmak.

Fakültesi

Eczacılık
Meslek

1

1

Eczacılık Fakültesi Mezunu, Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Farmakoloji Dalında doktora yapmış olmak, Yabancı dil (İngilizce)

1

puanı en az 90 olmak.

Bilimleri
Farmasötik
Botanik

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya alanında

Eczacılık

1

Biyoloji Bölümü mezunu, Bitki Biyolojisi alanında
doktora yapmış ve Farmasötik Botanik alanında yüksek

1

öğretim kurumunda ders vermiş olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi alanında
Farmakognozi

doktora yapmış, geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85
puan olmak veya Uzmanlık yada Doktora eğitimini

1

Dr. Öğr.
Üyesi

geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.
Eczacılık

Farmasötik

Teknolojisi

Teknoloji

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Teknoloji veya
Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktora yapmış
olmak.

2

Dr. Öğr.
Üyesi
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Analitik Kimya
Biyokimya
Eczacılık
Fakültesi

Temel

Eczacılık Fakültesi mezunu, Analitik Kimya alanında
doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu, Biyokimya alanında
doktora yapmış olmak.

Sayfa : 135
1
1

Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Hekimliği

Eczacılık
Bilimleri

RESMÎ GAZETE

Fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Farmasötik
Farmasötik

Mikrobiyoloji alanında doktora veya uzmanlık yapmış,

Mikrobiyoloji geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Uzmanlık yada Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile
yurtdışında yapmış olmak.
Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu, aynı alanda
Beslenme ve yükseklisans ve doktora yapmış, geçerli yabancı dili en
Diyetetik
az 85 puan olmak veya Doktora eğitimini geçerli
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında
Doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Fizyoterapi ve Fizyoterapi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış
Rehabilitasyon Rehabilitasyon olmak

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Yükseklisans ve
Doktorasını aynı alanda yapmış Doçentlik almış olmak.

1

Doç. Dr.

Hukuk
Doktora tezini Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında
Felsefesi ve yazmış ve bir Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak
Sosyolojisi çalışmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak

1

Prof. Dr.

Doktora tezini Medeni Hukuk alanında yazmış ve bir
Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış
olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

İş ve Sosyal
Doçentlik unvanını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Güvenlik
alanında almış olmak.
Hukuku

1

Prof. Dr.

Psikoloji lisans mezunu, Gelişimsel Psikoloji alanında
doktora yapmış olmak, geçerli yabancı dili (İngilizce) en
az 85 puan olmak veya Doktora eğitimini geçerli
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Türk Dünyası Araştırmaları alanında Doktora yapmış ve
ve Reklamcılık ve Reklamcılık Toplumsal Kimlik alanında çalışmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Endüstri
Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği alanında lisans, yükseklisans
veya doktora alanlarından birisini yapmış, matematik
Endüstri
alanında Doçentlik ünvanı almış olmak, geçerli yabancı
Mühendisliği dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya Doktora
eğitimini geçerli yabancı dil ile yurtdışında yapmış
olmak.

1

Doç. Dr.

Sağlık
Tıbbi
Hizmetleri
Hizmetler ve
Meslek
Teknikler
Yüksekokulu

Tıbbi
Fizik Bölümü mezunu, aynı alanda yükseklisans ve
Görüntüleme doktora yapmış olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

Dil ve
Konuşma
Terapisi

Ebelik

Kamu Hukuku

Hukuk
Fakültesi

Dil ve
Konuşma
Terapisi

Ebelik

Medeni Hukuk
Özel Hukuk

İktisadi İdari
ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi
İletişim
Fakültesi
Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri
Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji
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ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI
Fakülte/
Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro

Sayısı Unvanı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. ALES puanı en az
Özel Hukuk

Medeni Hukuk 85, Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olmak,

Kamu Hukuku

Milletlerarası
Kamu Hukuku

Eczacılık

Farmasötik

Teknolojisi

Teknoloji

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. ALES puanı en az
85, Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olmak,

Farmasötik

Eczacılık
Eczacılık

Kimya

Meslek Bilimleri

alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak.

Diyetetik

alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak

1
1

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Eczacılık Fakültesi
mezunu, Farmasötik Kimya alanında Yükseklisans

1

yapmış veya Doktora yapıyor olmak
Farmakognozi

Beslenme ve

1

Yükseklisans yapıyor olmak.
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Teknoloji
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Kimya

Fakültesi

1

Yükseklisans yapıyor olmak.

Hukuk
Fakültesi

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi alanında
Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak

Beslenme ve Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu, aynı alanda
Diyetetik

Yükseklisans yapıyor olmak.

Kadro

1
1

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.
Arş.
Gör.
Arş.
Gör.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
Arş.
Gör.

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Hemşirelik Lisans
mezunu olmak, Psikiyatri Hemşireliği alanında
Doktora yapıyor olmak. Geçerli yabancı dil puanı
Hemşirelik

Hemşirelik

2

Öğr.
Gör.

(İngilizce) en az 75 olmak.
Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Çocuk Hastalıkları
ve Sağlığı alanında Yükseklisans yapıyor olmak.
Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları
alanında Doktora yapıyor olmak.

1
1

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.

Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Ebelik veya
Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Ebelik, Çocuk

Sağlık

Hastalıkları ve Sağlığı, Kadın Sağlığı ve Doğum veya

Bilimleri
Fakültesi

Ebelik

Ebelik

3

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapıyor

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı veya Kadın Sağlığı ve

1

Doğum alanında Yükseklisans yapıyor olmak.
Fizyoterapi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yükseklisans

Rehabilitasyon Rehabilitasyon veya Doktora yapıyor olmak.
Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor olmak.

Dil ve Konuşma Dil ve Konuşma Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Dil ve Konuşma
Terapisi

Terapisi

Odyoloji

Odyoloji

Gör.

olmak.
Ebelik veya Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Ebelik,

Fizyoterapi ve

Öğr.

Terapisi alanında Yükseklisans yapmış olmak.
Odyoloji alanında Yükseklisans veya Doktora yapıyor
olmak.

1
1
2
1

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.
Arş.
Gör.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
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Uygulamalı Dersleri vermek üzere; Gastronomi ve
Mutfak Sanatları analında Yükseklisans yapmış, aynı
Güzel
Sanatlar ve

Gastronomi ve Gastronomi ve alanda Doktora yapıyor olmak, geçerli yabancı dili en
az 85 puan olmak veya Doktora eğitimini geçerli
Mutfak
Mutfak
Sanatları

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm analında

Fakültesi

Yükseklisans yapıyor olmak.

1

İç Mimarlık ve Mimarlık alanında lisans mezunu, Mimarlık Tasarımı

Mekan

Mekan

Tasarımı

Tasarımı

alanında Yükseklisans yapıyor, geçerli yabancı dili

ve Doğa

Bilgisayar

Bilgisayar

Bilimleri

Mühendisliği

Mühendisliği

Fakültesi

1

(İngilizce) ve ALES puanı en az 90 puan olmak.
Uygulamalı

Mühendislik

Öğr.
Gör.

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak.

Mimarlık
İç Mimarlık ve

1

Dersleri

vermek

üzere;

Arş.
Gör.
Arş.
Gör.

Bilgisayar

mühendisliği alanında Lisans aynı alanda Yüksek
lisans yapmış, Biyoinformatik alanında doktora

1

yapıyor olmak, geçerli yabancı dil (İngilizce) puanı en

Öğr.
Gör.

az 85 ve üzeri olmak.
İngilizce Öğretmenliği Lisans, İngiliz Dili Eğitimi

Yabancı
Diller
Yüksekokulu

Hazırlık

İngilizce

Programı

Hazırlık

alanında Tezli Yükseklisans yapmış, ilgili yabancı dil
(İngilizce) puanı ve ALES puanı en az 90 ve üzeri

1

olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ilgili

Öğr.
Gör.

yabancı dil eğitimi vermiş olmak.
Meslek

Bilgisayar

Bilgisayar

Yüksekokulu

Teknolojisi

Programcılığı
Ameliyathane
Hizmetleri

Sağlık
Hizmetleri

Tıbbi Hizmetler

Meslek

ve Teknikler

Yüksek Okulu

Matematik Lisans mezunu, Bilgisayar Eğitim
Teknolojileri alanında Yükseklisans yapmış, en az 10
yıl Bilgisayar Teknolojileri alanında çalışmış olmak.
Hemşirelik lisans mezunu, Hemşirelik Esaslarında
doktora yapıyor olmak, en az 10 yıl mesleki deneyime

Yardım

1

sahip olmak.
Hemşirelik

İlk ve Acil

1

bölümü

lisans

mezunu,

Öğr.
Gör.
Öğr.
Gör.

Hemşirelik

alanında Tezli Yükseklisans yapmış olmak, alnında en
az 10 yıl mesleki deneyimine ve yükseköğretim
kurumlarında en az iki dönem ders verme tecrübesine

1

Öğr.
Gör.

sahip olmak.

NOT:
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak
adayların;
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN:
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti,
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi,
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi
ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel
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çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet
flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı
dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına
ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan
belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde
üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN:
SINAV TAKVİMİ:
• Ön Değerlendirme Tarihi : 01.08.2022
• Sınav Tarihi
: 05.08.2022
• Sonuç Açıklama Tarihi : 12.08.2022
İSTENEN BELGELER
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon
Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir)
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde
aslı gibidir yapılır)
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
• Doktora Öğrenci Belgesi
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
• Tecrübe Belgesi (Onaylı)
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya
emekli olanlar getirecekler)
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu
Belirten Belge
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
İrtibat-Başvuru Adresi:
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. 06050 AltındağANKARA
Tel: 0312-324 2411
7981/1-1
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve
İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca
öğretim üyesi alınacaktır.
Fakülte /
Meslek
Yüksekokulu

Bölüm

Anabilim Dalı /
Programı

Unvan

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Restoratif Diş
Tedavisi
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Eğitim Bilimleri
Bölümü

Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İşletme Bölümü

Pazarlama
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Bölümü

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Uluslararası
İlişkiler Bölümü

Uluslararası
İlişkiler Anabilim
Dalı

Doçent

2

1

Yönetim Bilişim
Sistemleri
Bölümü

Yönetim Bilişim
Sistemleri
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Endüstri
Mühendisliği
Bölümü

Yöneylem
Araştırması
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

4

1

Makine
Mühendisliği
Bölümü

Konstrüksiyon ve
İmalat Anabilim
Dalı

Profesör

1

1

Eğitim
Fakültesi

İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi

Kadro
Derece

Adet

Mühendislik
Fakültesi

Nitelik
Restoratif Diş
Tedavisi alanında
doktora/uzmanlık
eğitimi almış olmak.
Doçentliğini Rehberlik
ve Psikolojik
Danışmanlık
alanından almış
olmak.
Doçentliğini Yabancı
Dil Eğitimi (İngilizce)
alanından almış
olmak.
Doçentliğini
Pazarlama alanından
almış olmak.
Siyaset Bilimi
alanında çalışmaları
olmak.
Doçentliğini ve
doktorasını
Uluslararası İlişkiler
alanından almış
olmak.
Yönetim Bilişim
Sistemleri ve Sistem
Geliştirme
alanlarında
çalışmaları olmak.
Lisans ve doktora
derecesini Endüstri
Mühendisliği
programından almış
ve Yöneylem
Araştırmaları
alanında çalışmaları
olmak.
Doçentliğini Makine
Mühendisliği
alanından almış,
Konstrüksiyon ve
İmalat alanında
çalışmaları olmak.
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Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Hemşirelik
Bölümü

Halk Sağlığı
Hemşireliği
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Üroloji Anabilim
Dalı

Doçent

2

1

Ortopedi ve
Travmatoloji
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

2

1

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Göğüs
Hastalıkları
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Temel Tıp
Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim
Dalı

Profesör

1

1

Elektrik ve
Otomasyon
Bölümü

Biyomedikal
Cihaz Teknolojisi
Programı

Doktor
Öğretim
Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Tıp Fakültesi

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Doçentliğini
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
alanında almış
olmak.
Doçentliğini ve
doktorasını Halk
Sağlığı Hemşireliği
alanından almış
olmak.
Tıp Fakültesi
mezunu, doçentliğini
ve uzmanlığını Üroloji
alanında almış
olmak.
Tıp Fakültesi
mezunu, uzmanlığını
Ortopedi ve
Travmatoloji alanında
almış olmak.
Tıp Fakültesi
mezunu, uzmanlığını
Göğüs Hastalıkları
alanında almış
olmak.
Tıp Fakültesi
mezunu, doçentliğini
ve uzmanlığını
Anatomi alanında
almış olmak.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği alanında
doktora yapmış,
Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi alanında
çalışmaları olmak.

DİĞER ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
3- Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil
belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent
kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın
listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi
kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden
itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması
gerekmektedir. Son başvuru tarihi 19.07.2022 dir.
7846/1-1
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.
maddesi gereğince doktor öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Üniversitemiz Tıp
Fakültesine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve
Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi
4 takım bilimsel yayın dosyası.
Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını
elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.
Unvan

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/
Programı

Adet

Doktor
Öğretim
Üyesi

Tıp
Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Radyoloji

1

Açıklama
Uzmanlığını ilgili alandan almış olup,
fetal MR ile ilgili çalışması bulunmak.

Son Başvuru Tarihi: 28.07.2022
7910/1/1-1

—— • ——

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz
internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
- Başvurunun ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Unvan

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı
/Programı

Adet

Araştırma
Görevlisi

Eczacılık
Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü

Farmasötik Botanik

1

Eczacılık Fakültesi mezunu
olup, ilgili alanda lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili

1

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü
mezunu olup, ilgili alanda tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

1

Kimya bölümü mezunu olup,
ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup,
ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Hemşireliği

1

Hemşirelik bölümü mezunu
olup, ilgili alanda tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Bölümü

Gastronomi ve
Mutfak Sanatları

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
bölümü mezunu olup, ilgili
alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma
Görevlisi

Açıklama
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Araştırma
Görevlisi

Veteriner
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Veterinerlik İç
Hastalıkları

1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Cumhuriyet
Sosyal Bilimler
MYO

Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü

Sosyal Güvenlik

1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Gemerek MYO

Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik Bölümü

Çağrı Merkezi
Hizmetleri

1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Sivas Teknik
Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro

1

Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller YO Yabancı Diller YO
(Ders Verecek)

İngilizce

2

Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller YO Yabancı Diller YO
(Ders Verecek)

Fransızca

1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Bölümü

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi

1

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

Rektörlük

Türk Dili Bölümü

Türk Dili

1

Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)

Rektörlük

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi

1

Veteriner Fakültesi mezunu
olup, ilgili alanda lisansüstü
eğitim yapıyor olmak.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri lisans ve aynı ABD tezli
yüksek lisans mezunu olup,
Yükseköğretim Kurumlarında
ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı veya
Türkçe Öğretmenliği lisans
mezunu olup, tezli yüksek
lisans derecesine ve
Yükseköğretim Kurumlarında
ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Harita Mühendisliği lisans ve
aynı ABD tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz
Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil
Bilimi, İngilizce MütercimTercümanlık, Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı (İngilizce),
Çeviribilim (İngilizce) lisans
mezunu olup, tezli yüksek
lisans yapmış olmak
Fransızca Öğretmenliği,
Fransız Dili ve Edebiyatı,
Fransızca MütercimTercümanlık lisans mezunu
olup, bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Tarih bölümü lisans mezunu
olup, ilgili alanda tezli yüksek
lisans ve doktora yapmış
olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı lisans
mezunu olup, tezli yüksek
lisans yapmış olmak ve
Yükseköğretim Kurumlarında
ders verme tecrübesi
bulunmak.
Çağdaş Türk Lehçeleri veya
Türk Dili ve Edebiyatı lisans
mezunu olup, ilgili alanda tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Sertifikası ve Yükseköğretim
Kurumlarında ders verme
tecrübesi bulunmak.
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Başvuru Başlama Tarihi
: 05.07.2022
Son Başvuru Tarihi
: 28.07.2022
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 01.08.2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 03.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi
: 05.08.2022
Başvuru Adresi:
Merkez Kampüs başvuruları için
T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, (….İlan verilen yere….)
Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi, 58140, Merkez Kampüs/SİVAS
Rektörlük Türk Dili için Türk Dili Bölümü Başkanlığına
Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Başkanlığına
Rektörlük Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için (TÖMER) Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS
Araştırma Görevlileri için İlgili Fakültelere gönderilecektir.
Yabancı Diller YO için Yabancı Diller YO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Başvurusu) Kampüs / SİVAS
Sivas Teknik Bilimler MYO için Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)
Cumhuriyet SB MYO İçin Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS
Gemerek MYO için Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Gemerek / SİVAS
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.cumhuriyet.edu.tr
GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir.( yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller
yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.) Merkezi sınav
muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÖZEL ŞARTLAR
- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d
maddesine göre yapılacaktır.
- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince
azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri
kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
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- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl
tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- Özgeçmiş,
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı
(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile
ilgili),
6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı (Araştırma
Görevlileri için)
7- ALES Sonuç Belgesi,
8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran
adaylar hariç),
9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime
ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde
birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum
ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek
gönderilmesi zorunludur.
5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında
eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir.
7910/2/1-1
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve
2022/2245 Sayılı Kararı
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/06/2022 Tarihli ve
2022/2247 Sayılı Kararı

43
47

YÖNETMELİK
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

51

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/06/2022 Tarihli ve 10240
Sayılı Kararı

54

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli
Kararı

ve E: 2021/46, K: 2022/47 Sayılı
55
ve E: 2021/57, K: 2022/49 Sayılı
63
ve E: 2021/73, K: 2022/51 Sayılı
71
ve E: 2021/66, K: 2022/52 Sayılı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

79
86

NOT: 4/7/2022 tarihli ve 31886 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
99
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
102
c - Çeşitli İlânlar
118
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
203

