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KANUN

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7420 Kabul Tarihi: 3/11/2022

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı
bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklen-
miştir.
“işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere
ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin
bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak ver-
gilendirilir.”

“19. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan
hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından
karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.”

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesinde yer alan “31/12/2017” iba-
releri “31/12/2027” şeklinde, “9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü” şeklinde, “4059 sayılı Kanunun ek 5 inci”
ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü” şeklinde, “1.000.000 TL’yi”
ibaresi “2.500.000 TL’yi” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Ba-
kanlığına” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şek-
linde, “Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken” ibaresi “Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve “Bilim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 4- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “azami satınalma bedelleri,” ibaresi “azami satınalma bedelleri ile cinsi ve
azami satınalma bedeli yıl içerisinde belirlenecek taşıtlara ilişkin esaslar” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 5- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri
Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen
miktar kadardır.

Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim
kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim
kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede
ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal
Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıl-
larda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili
yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde
ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.

Ödemenin askerlik dönemine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir
ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan
taahhütnamede belirtilir. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin
reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeter-
lidir. Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
belirlenen şekilde kefil istenir.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında
gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.
Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili diğer usul ve esaslar Gençlik

ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 6- 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17- Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere
ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin
vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip
eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel
sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan
borçları terkin edilir.”

MADDE 7- 351 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan

veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak
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verilen tutarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dai-
resine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave
edilmiş endeks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş
olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş
olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vade-
sinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.”

MADDE 8- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nede-
niyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan
ceza ve faizler terkin edilir. İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.
Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idare tarafından yapılan
tahsilatlar, ilgililerine iade edilmez.”

MADDE 9- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 29 uncu
maddesinin birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğren-
cileri ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrenci-
lerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları
karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ayı geçmemek üzere; Devlet üniversitelerinde
ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4.702 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir.”
“Bu ödemelerden herhangi bir vergi kesilmez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir.”
“Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını
belirlemeye mütevelli heyeti yetkilidir.”

MADDE 10- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 6 ncı mad-
desinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlıkça ödenmez.” ibaresi “ve üc-
retsiz girişli günübirlik tesisin bütünleyici unsuru olan denizle bağlantısını sağlayan kıyı kul-
lanımlarında Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinden doğan bedeller ödenmez.” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bakanlık tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilir, üçüncü ki-
şilere devredilemez ve işlettirilemez.”

MADDE 11- 2634 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“orman köylüleri kalkındırma geliri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ücretsiz girişli gü-
nübirlik tesisin bütünleyici unsuru olan denizle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarında Dev-
let İhale Kanununun 75 inci maddesinden doğan bedeller” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Bu Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamın-

daki başvurular için 28/7/2023 tarihine kadar ek süre verilmiştir.”
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MADDE 13- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı
nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu
Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken evde
bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunur. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine
hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan da-
valarda yargılama gideri ile vekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.”

MADDE 14- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 32- Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları
zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenme-
sine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Bakanlık ve Kurum personeline
herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle
ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynak-
lanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulun-
duğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para ce-
zalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil
edilenler iade veya mahsup edilemez. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine
devam edilmez, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda Kurum ve Bakanlık aleyhine
yargılama giderine hükmedilmez. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla
işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruş-
turmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği öde-
meleri bu madde kapsamı dışındadır. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin
hükümleri uygulanır.”

MADDE 15- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi-
nin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları
Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden
taşıtsız yurt dışına çıkılması.”

MADDE 16- 4458 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçici ithalat rejimi

kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ge-
tirilerek gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda da, 241 inci
maddenin altıncı fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yapılan tahsilatlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 17- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kurul, bir banka ya da banka grubu için, 4 üncü maddede sayılan faaliyet konuları bazında
sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkilidir.”
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MADDE 18- 5411 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesinde yer alan “destek hizmetinin niteliğine göre” ibaresi “alınacak hizmetin niteliğine göre
bu hizmeti sunacak destek hizmeti kuruluşları ile diğer hizmet sağlayıcılarının bu hizmetleri
sunarken uymaları gereken usul ve esasları belirlemeye, bunları yetkilendirmeye veya” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 19- 5411 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“t) 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki kısıtlamalara uyulmaması ya da 10 uncu mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca Kurul tarafından getirilen faaliyet sınırlamaları veya kısıtlama-
larına uyulmaması halinde, bir milyon Türk lirasından az olmamak ve menfaat sağlanmış ol-
ması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, söz konusu kısıtlama ve sı-
nırlamalara aykırılık teşkil eden tutarın yüzde yüzüne kadar,”

MADDE 20- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun 35 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı
ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usûl ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmelik
ile belirlenir.”

MADDE 21- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 89- 2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi
yapılmış kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2022 tarihine kadar bu
sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü
bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. Terkin edilen
tutar, Bakanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

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

MADDE 22- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A mad-
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sermaye azaltımında vergileme
MADDE 32/B- (1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin,

sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçtikten sonra herhangi bir şekilde sermaye
azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer
unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki ser-
maye unsurları tespit olunur. Söz konusu oranın tespitinde;

a) Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya
sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana
merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi
tutulacak öz sermaye kalemlerinin,

c) Başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilme-
yecek olan ayni ve nakdî sermayenin

toplam sermaye içindeki payları dikkate alınır.
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(2) Kurumların öz sermaye kalemlerini sermayeye ekledikleri tarihten itibaren beş tam
yıllık süre tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla birinci
fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul edilir.

(3) Sermaye azaltımında, öncelikli olarak sermayeye ilave edilen öz sermaye kalemle-
rinden, sermayeye eklenme tarihi beş tam yıllık süreyi geçmemiş olanların işletmeden çekildiği
kabul edilir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı sure-
tiyle tespit olunan sermaye unsurlarından; birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar ku-
rumlar vergisine ve vergi kesintisine, (b) bendi kapsamında olanlar sadece vergi kesintisine
tabi tutulur. Kurumlar vergisine ve vergi kesintisine tabi sermaye unsurlarında, kesinti matrahı
hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzerinden Kanunun
15 inci ve 30 uncu maddeleri ile 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi hükmü kapsamında ke-
sinti yapılır.

(5) Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, bu şe-
kilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre
tespit edilir ancak bu tutarlar üzerinden dördüncü fıkra kapsamında vergi kesintisi yapılmaz.

(6) Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları be-
lirlemeye yetkilidir.”

MADDE 23- 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin; ikinci, üçüncü, dördüncü
ve beşinci fıkralarında yer alan “2022 yılı sonuna” ibareleri “31/12/2023 tarihine” şeklinde,
dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “ve üçüncü”
ibaresi “, üçüncü ve dördüncü” şeklinde değiştirilmiştir.
“Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap
dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya
birlikte uygulatmaya yetkilidir.”

MADDE 24- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 inci
maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “defterdarlığa” ibaresi “yatırım iz-
leme ve koordinasyon başkanlığına” ve ikinci cümlesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “ya-
tırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 5607 sayılı Kanunun 16/A maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer
alan “defterdarlıklar” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, birinci
fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “genel bütçeye” iba-
releri “ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine”
şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ve “Maliye Ba-
kanlığı,” ibareleri madde metninden çıkarılmış, altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Ba-
kanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte defterdarlıkların veya

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akar-
yakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizat
hiçbir işleme gerek kalmaksızın en geç üç ay içerisinde bulunduğu yerdeki yatırım izleme ve
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koordinasyon başkanlığına devredilir. Söz konusu devirler gerçekleşene kadar akaryakıt tasfi-
yesi için gerekli işlemler ilgili defterdarlık veya çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdür-
lüklerince yürütülmeye devam edilir.”

MADDE 27- 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler
ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden
önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin
ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve
diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların öden-
mesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandı-
rılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar
tarafından dikkate alınmaz.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kre-
dileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai
sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 28- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 27 nci maddesine göre il özel idarelerinin so-
rumluluğunda bulunan içme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü
tetkik ve tahlil bedellerinden il özel idarelerince 30/9/2022 tarihine kadar ödenmemiş olan ala-
cak tutarları ferîleriyle birlikte terkin edilir.

(2) Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra
takiplerinin ise iptaline karar verilir.

(3) Karar verilmesine yer olmadığına veya takibin iptaline karar verilen hâllerde yapılan
masraflar taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmolunmaz.”

MADDE 29- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan Başkan veya üyelerden;
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından seçilenler herhangi bir

işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak
üzere geldikleri üyelik görevine geri dönerler, boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olu-
nur.

b) Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a)
fıkrasında yer alan usul ve esaslara göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna veya uzmanlık
alanlarına göre talep ettikleri üç yükseköğretim kurumundan birine atanırlar.

c) Üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile rapor-
törler arasından seçilenler ve bu fıkranın (b) bendi kapsamında olup öğretim üyeliği kadrosuna
atanmak istemediğini görev süresi bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği kadro-
suna atanırlar. Atama işleminin gerçekleşmesi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın

9 Kasım 2022 – Sayı : 32008                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



söz konusu kadro kendiliğinden ihdas edilmiş ve Sayıştay Başkanlığının ilgili kadro cetveline
eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadrolar herhangi bir şekilde boşalmalarını
müteakiben başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve ilgili cetvelden çıkarılmış sa-
yılır. Bu fıkra kapsamında ihdas edilmiş sayılan kadrolar 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sa-
yıştay Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranların hesabında dikkate
alınmaz.

(4) Görevi sona eren üyelerin yeni görevlerine atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük
hakları Mahkeme tarafından karşılanmaya devam olunur.

(5) Mahkeme üyelerinin Mahkemede geçirdikleri süreler, yeni görevlerinde tâbi olduk-
ları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir.

(6) Bu madde Anayasanın geçici 18 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yaş haddine
kadar görevlerine devam etmeleri öngörülen üyelerden yaş haddini doldurmadan kendi isteğiyle
üyelikten çekilenler hakkında da uygulanır.”

MADDE 30- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finans-
man ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “yazılı
şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması sure-
tiyle mesafeli olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31- 6361 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“g) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartların ya da şirket ortakla-
rınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi,”
“Bu fıkranın (g) bendinde belirtilen hallerin, tasarruf finansman şirketleri için gerçekleşmesi
durumunda Kurul, 50/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında söz konusu tasarruf finansman
şirketlerinin faaliyet izinlerini kaldırmaya ve tasfiyesine karar vermeye yetkilidir. Hakkında
tasfiye kararı verilen tasarruf finansman şirketleriyle ilgili olarak aynı maddenin ikinci, üçüncü
ve dördüncü fıkraları uygulanır.”

MADDE 32- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 15 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekinde yer alan gelir tab-
losunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net
satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2’si kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı
takip eden ayın sonuna kadar,”

“(2) Hizmet sağlayıcıları tarafından birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen katkı payının
tahakkukuna esas bildirimlerin süresinde yapılmaması veya eksik ya da yanlış yapılması ve-
yahut anılan bentte belirtilen süre içinde katkı payının ödenmemesi veya eksik ödenmesi ha-
linde Bakanlık tarafından hizmet sağlayıcısına yapılacak tebliğ ile bildirimin ve/veya ödemenin,
yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması istenir.

Bu şekilde verilen ek süre içinde;
a) Katkı payının tahakkukuna esas bildirimin eksiksiz ve doğru yapılmaması, katkı pa-

yının ödenmemesi veya eksik ödenmesi hallerinde Bakanlığın bildirimi üzerine Kurum tara-
fından hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilir. Evrensel posta hizmet yükümlüsü olan
hizmet sağlayıcısı hakkında bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Katkı payının ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen alacağın birinci
fıkranın (a) bendine göre oluşan vade tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı
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Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili için ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulur. Bildi-
rimde alacağın vade tarihine ve katkı payı tutarına yer verilir. Vergi dairelerince 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili yapılan katkı payları ertesi ayın sonuna kadar Bakan-
lığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.”

MADDE 33- 6475 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2022 yılı dördüncü dönem evrensel posta hizmeti gelirlerinin bildirim ve ödeme

zamanı

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık dö-

nemi posta hizmetlerinden elde edilen net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2’si 2023

yılının Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir ve aynı süre içerisinde Bakanlığın merkez

muhasebe birimi hesabına aktarılır.”

MADDE 34- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-

kında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde, (h) bendinde

yer alan “Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere

uymayanlara ve denetime” ibaresi “Denetime” şeklinde, “iki bin Türk lirası” ibaresi “elli bin

Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye beşinci

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettiril-

miştir.

“ğ) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen mesleki dav-

ranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler ile bu maddede ayrı bir idari

para cezası öngörülmemiş olması durumunda, aynı fıkranın (ç) bendine göre Bakanlıkça alınan

tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara her bir aykırılık için on bin Türk lira-

sından üç yüz bin Türk lirasına kadar,”

“(6) Bu maddede alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında

Bakanlıkça ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, ka-

bahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru

ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınır.”

MADDE 35- 6585 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023 takvim yılı bakımından bu maddeyi ihdas eden Kanunla

değişik 18 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri uyarınca kesilecek idari para ce-

zaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ye-

dinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 36- 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme

Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fık-

rasında yer alan “Bakan tarafından” ibaresi “Bakan Yardımcısı tarafından” şeklinde değiştiril-

miştir.

“(3) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Tanıtma Genel Müdür-

lüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava

Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tara-

fından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek

cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Ba-

kanlıktan turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin bulundukları coğrafi
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bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden üçer üye, Ege Böl-

gesinden iki üye, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden

birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak

seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri on iki kişi, seyahat

acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları se-

çimle belirlenecek bir kişi ve Bakanlıktan turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri

ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle üç yıl

süreyle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam on sekiz üyeden oluşur. Bakanlıktan turizm

işletmesi belgeli tesislerin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütü-

lür.”
MADDE 37- 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç)

ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde beş,
b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde beş,
c) Deniz turizmi tesislerinden binde beş,
ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde beş,
d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde beş,”
MADDE 38- 7183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Deniz turizmi araçlarından turizm payının tahsili
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen turizm payı, Bakan-

lıktan belgeli deniz turizmi araçlarından 31/12/2022 tarihine kadar alınır.”
MADDE 39- 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 41 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“Karşılığı nakit olmayan piyango düzenlemek için izin alınması amacıyla müracaatta
bulunan gerçek ve tüzel kişilerden; İdarece 2.000 Türk lirası başvuru bedeli alınır. Yapılan in-
celeme sonucunda izin verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül
veya benzeri menfaatlerin toplam rayiç bedelinin %15’i oranında ayrıca izin bedeli alınır. Yurt
dışından ithal edilen veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretilen, temin edilen ya da
ticaretine konu edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde bu oran iki katı
olarak uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu ya-
rarına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise başvuru veya izin bedeli
alınmaz.

Bu maddede geçen başvuru bedeli; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında,
takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır, bir Türk lirasına kadar olan ke-
sirler dikkate alınmaz.”

MADDE 40- 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52- Mevzuatın ve mevzuatla yetkili kılınan kurum ve kuruluşların verdiği
yetki veya izne dayalı olmaksızın;

a) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oy-
natanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on
bin güne kadar adli para cezasıyla,
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b) Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunları, müşterek bahis ve
benzeri oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak, Türkiye’den oynanmasına
imkân sağlayanlar, dört yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla,

c) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunlarla
bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezasıyla,

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve
müşterek bahis veya benzeri oyunları oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla,

d) Fiziki veya elektronik ortamlar üzerinden üçüncü kişilerce düzenlenen her türlü eşya
piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynayanlar, mahallin en bü-
yük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasıyla,

cezalandırılır.
Karşılığı nakit olmayan; her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis ve benzeri oyunların

fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmesi kapsamında İdarenin sözleşme imzalamak sure-
tiyle tesis ettiği başbayi, elektronik ortam bayi, sabit ve gezici bayiler ile başbayi tarafından
tesis edilen alt bayiler hariç olmak üzere; 41 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca ge-
rekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar ya da çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler ve-
yahut taahhütlerini yerine getirmeyenler iki aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar
adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamına giren suçların işlendiği iş yerleri ma-
hallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın üç aya kadar süreyle mü-
hürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları mahallin
en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş
günü içinde iptal edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamındaki suçlarla bağlantılı olarak, şans oyunları, her türlü eşya piyan-
gosu, müşterek bahis veya benzeri oyunların oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında
kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan
veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere
edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrada düzenlenen suçlar bakımın-
dan 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu madde-

sinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.
Bu maddede tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti hâlinde İdare, doğ-

rudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilir. Soruşturma sonunda verilecek kovuş-
turmaya yer olmadığı kararları İdareye tebliğ edilir ve İdare bu kararlara itiraz edebilir. Bu
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maddede tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini
İdareye tebliğ eder. Başvuru yapılması hâlinde İdare açılan davaya katılan olarak kabul edi-
lir.”

MADDE 41- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde kapsamına giren personele; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad-
desinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci, ek 1 inci, ek 4 üncü ve ek 13 üncü maddeleri hariç olmak
üzere diğer maddelerinde öngörülen her türlü ödemeler ile ek 9 uncu maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, 4/6/1937 tarihli
ve 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesinde öngörülen ödeme, 657 sayılı Kanunda ödenmesi
öngörülen aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlar, makam tazminatı, temsil tazminatı ve avu-
katlık vekalet ücreti ödenmez.”

MADDE 42- 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mülga (n) bendi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, fıkraya (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Mevzuata aykırılıkları tespit edilen bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denet-
çiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik denetimi yapanlar hakkında idari yaptırım kararı ver-
mek.”

“n) Kurulca gerekli görülen durumlarda, bağımsız denetime tabi işletmelerin finansal
tablolarının Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunun gözetimini yapmak.”

“ö) Uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Stan-
dartlarını belirlemek ve yayımlamak, gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve sektörler
itibarıyla farklı düzenlemeler yapmak, bu konularda denetim yapacakları yetkilendirmek ve
gözetime tabi tutmak.

p) Bağımsız denetim kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri denetimine tabi ola-
cakları belirlemek ve bu denetimin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini teminen
düzenleme, yetkilendirme ve gözetim yapmak.

r) Kurumun yetkili olduğu alanlara yönelik araştırma geliştirme, eğitim, sınav, tescil
işlemleri yapmak amacıyla kurum bünyesinde merkez kurmak ve bunların faaliyet usul ve esas-
larını belirlemek.”

MADDE 43- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış on bir hizmet
biriminden oluşur.”

MADDE 44- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci
fıkrasına “İncelemeler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk denetim sözleşmesinin imza ta-
rihinden itibaren;” ibaresi ve fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiş, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“İzleyen incelemelerde ise süre önceki incelemeye ilişkin Kurul kararını takip eden takvim yı-
lından itibaren yeniden başlar.”
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“(2) Bağımsız denetçilerin kalite güvence sistemi incelemelerine ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.”

“(5) Kurumca yapılan incelemeler sonucunda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız
denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik denetimi yapanlar hakkında ikaz, uyarı, faaliyetin
kısıtlanması, faaliyet izninin askıya alınması ve iptali dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uy-
gulanır. Bu fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiş olması, ayrıca idari para cezasına
karar verilmesine engel teşkil etmez.”

“(8) Faaliyet izninin iptali hali hariç olmak üzere, idari yaptırım uygulanmasına karar
verilen durumlarda aykırılığı gerçekleştirenlere sürekli eğitim yükümlülüğüne ilave eğitim yü-
kümlülüğü getirilebilir.”

MADDE 45- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ve (d)” ibaresi “, (d), (ö) ve (p)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele eklenmiştir.

MADDE 47- 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine “meblağın” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “yüzde ellisi ile yüzde doksanı arasında” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler
tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere
30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave ola-
rak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu
tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi he-
saplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine
ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan
Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi baş-
latılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri
dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını
aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi iti-
barıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına
düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın
sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini
sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2) Bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve
492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle
alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları
İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hak-
kında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edil-
mez. Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile
ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.
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(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesine

göre Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak ala-

caklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine

payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili

icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere

ödemeleri gereken Hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

(4) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde Bilgi

Teknolojileri Kurumu tarafından yetkilendirilen, Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan an-

cak 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet

katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin bu madde hükmünden yararlanarak ala-

caklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel

hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi iti-

barıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde l’i, feragat tarihini takip eden ilk dönemden

başlamak üzere ödemeleri gereken evrensel hizmet katkı paylarından mahsup edilmek suretiyle

iade edilir.

(5) Bu madde hükmünden faydalanarak alacaklarından feragat edenler, feragat ettikleri

alacaklar ile ilgili olarak, bu maddede öngörülen hükümler dışında ilgili idareden herhangi bir

yasal yükümlülüğün iadesi, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak

talebinde bulunamaz.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma

ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsa-

mında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15/8/2022 tarihi (bu tarih dâ-

hil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara

takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşme-

sinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet

ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan

varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenir. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir gerçek kişinin

tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Bu madde kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle

lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır, tasfiye edilen alacaklar

için 5411 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan istisna düzenlemesi

kapsamındaki 492 sayılı Kanuna göre alınması gereken icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin

harç ile 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz.

(3) Bu madde kapsamında tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu veya vekili tara-

fından, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından, vekalet ücreti,

yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunulamaz. Kapsama giren

alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık yönetim şirketlerince ya-

pılmış tahsilatlar bu şirketlerce borçlusuna iade edilir.
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(4) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, madde kapsamında

tasfiye edilecek anapara alacak tutarını bir katına kadar artırmaya Hazine ve Maliye Bakanı

yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalı-

ğının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yü-

rürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ

edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası ve-

rilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.

MADDE 48- (1) Bu Kanunun;

a) 2 nci maddesi yayımını izleyen ayın başında,

b) 3 üncü maddesi 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygu-

lanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 23 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin yedinci fıkra-

sında değişiklik yapan hüküm 26/5/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihin-

de, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

ç) 29 uncu maddesi 1/10/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) 32 nci ve 33 üncü maddeleri 1/1/2023 tarihinde,

e) 37 nci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

8/11/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
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8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2022 – Sayı : 32008



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6364

8 Kasım 2022
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Karar Sayısı: 6365
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 6366

8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Ba-
kanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “açıktan vekil
olarak atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hiz-
metleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde birlikte kullanım kap-
samında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli ile” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“nn) Eğitim ve araştırma katsayısı: Gelire katkısı olmayan ve tıbbi işlemler puanı üret-
me imkânı bulunmayan birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite
personeli için hizmet sözleşmesi kapsamında belirlenen 0 ile 1 arasında değişen katsayıyı,” 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
Bakanlıkça belirlenen sağlık tesisinin” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(11) Tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan ve gelire katkısı olmayan birlikte
kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli için eğitim ve araştırma
katsayısı mesai içi ham puan hesaplamasında çarpan olarak kullanılır. Bu katsayı Bakanlıkça
belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci paragrafına
aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“Başhekimlikçe branş bazında hesaplama yapılması halinde bu kapsamda mesai dışı çalışma
yapan personelin ek ödeme hesaplamalarında “Klinik olarak mesai dışı çalışanlar” formülü
esas alınır.” 

“3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma
saati x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur: 
a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.
1) Sabit ödeme; personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre

uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim bütçesinden
yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fık-
rasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

2) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödemedir.
Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek
Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu
ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, ay-
lıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek öde-
me dönemi süresince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sür-
veyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi
ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile ec-
zane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 9 Kasım 2022 – Sayı : 32008



kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka
sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuç-
landırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği  ve benzeri kriterler ile; personelin görev
yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin
gerçekleşme durumuna göre personele yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, personelin kadro
unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre
ilçe Devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı so-
rumlusu ve yan dal uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Birim teşvik katsayısı,
birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme oranına göre (0) ile (1) arasında değişen katsayıdır. Birim
teşvik katsayısına toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar eklenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin “Ek-2 Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları”nda yer
alan “Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji (Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev
yapan)”, “Eğitim Görevlisi, Uzman Tabip /Başasistan kadrosuna atanan Doçent ve Profesör
ile Doktor Öğretim üyesi kadrosunda bulunup Doçent unvanı alanlar” satırları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve “Başasistan ve doktor öğretim üyesi” satırından önce gelmek üzere aşağıdaki
satırlar eklenmiş, “Tıbbi işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde, sağlık tesislerine
entegre 112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi
ve temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve benzeri.)”, “Yoğun bakım, palyatif bakım
merkezleri, yeni doğan, yanık, evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde
çalışan pratisyen tabipler” ve “İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde gö-
rev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler” satırları aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı ekin sonuna aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-3A’sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”nun “İl Sağ-
lık Müdürlüğü ve Birimleri” bölümünde yer alan 8 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin “Ek-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı
Tablosu”nun 3 numaralı satırında yer alan “İzolasyon odaları” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, Evde Sağlık Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji Birimleri” ibaresi, 4 numaralı satırında yer
alan “Kemoterapi Hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, Nükleer Tıp Hizmetleri” iba-
resi eklenmiş, aynı tablonun 5 numaralı satırında yer alan “, Evde Sağlık hizmetleri” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, aynı tablonun açıklama kısmında yer alan “Yataklı servislerin sorumlu
hemşirelerine” ibaresi “Yataklı servislerin sorumlusuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin “Ek-5 Sağlık Tesisi Puan Ortalamasından Yararlana-
caklar Tablosu”nun (A) bölümünün 13, 14, 20, 21, 22 numaralı satırları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı Ekin (B) bölümünün 1 numaralı satırında yer alan “17 inci” ibaresi “16 ncı”
olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin “Ek-6  Ek Puan Tablosu”nun 4 numaralı satırı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin “Ek-7 Bilimsel Çalışmalar ve Puanları” tablosunun
açıklamalarında yer alan  “2000” ibaresi “5000” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 13- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/7/2006 tarihli ve 26219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun insan kaynakları
politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Fonda çalışan personelin hak ve yükümlülükleri
ile yeterlik ve yarışma sınavları, çalışma usul ve esasları ve personele ilişkin diğer hususların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d),
(g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Fon/Kurum: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,
c) Fon Personeli/Personel: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (II)

ve (III) sayılı cetvellerinde ihdas edilmiş kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personeli,
ç) İdari Hizmet Sözleşmesi: Fon adına Başkan ile idari personel ve destek personeli

arasında imzalanan ve sözleşme şartlarının Kurul tarafından belirlendiği, yıllık olarak yapılan
sözleşmeyi,

d) İdari personel ve destek personeli: Fonda idari hizmet sözleşmesi ile çalışan, emek-
lilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine tabi ve işçi sayılmayan idari personel ve destek personelini,”

“g) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Perso-
neli Seçme Sınavını,”

“ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”
“i) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30

gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük gazete-
lerden asgari birinde en az bir defa, Fonun internet adresinde ve gerekli görülen diğer yerlerde
ilan edilir” ibaresi “en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kuru-
mun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları
ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, en-
düstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bil-
gisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve eko-
nometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.”

9 Kasım 2022 – Sayı : 32008                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “sayfasından” ibaresi “sitesinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Tez-

leri” ibaresi “Yazılı sınavı”, “tabii” ibaresi “tabi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 gün

önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük gazetelerden

asgari birinde en az bir defa, Fonun internet adresinde ve Başkan tarafından gerekli görülen

diğer yerlerde ilan edilir” ibaresi “en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca be-

lirlenen kurumun internet sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğ-

renci” ibaresi “Ölçme,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısım başlığı “İdari Personel ve Destek Per-

soneli” olarak, üçüncü kısımda yer alan birinci bölüm başlığı “İdari Personel ve Destek Perso-

nelinin Giriş Sınavı, Atama ve Göreve Başlama” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılma şartları ve sınavın şekli

MADDE 33- (1) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına katılabilmek için, 7 nci

maddede yer alan genel şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) İdari personel ve destek personeli B grubu kadroları için yapılan KPSS’de her sınav

döneminde Fon tarafından belirlenecek asgari puanı almış olmak.

b) İdari personel için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren fakülte veya yük-

sekokullarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt için-

deki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Destek personeli için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

(2) İdari personel giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu ger-

çekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü olarak gerçekleştirilir. Sözlü sınav; komisyon tara-

fından adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra hizmetin ge-

rektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Komisyon

üyelerinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir.

Sözlü sınavlar (100) puan üzerinden değerlendirilerek en az (70) puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Destek personeli giriş sınavı bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu

gerçekleştirmiş olan adaylar arasından sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilir.  Sözlü

sınav; komisyon tarafından, adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesinin

yanı sıra hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik olarak

yapılır. Uygulamalı sınav, adayların hizmetin gerektirdiği uygulama yeteneğini haiz olup ol-

madıklarının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav notunun

(100) puan üzerinden en az (70) puan olması gerekir.

(4) İdari personel ve destek personeli giriş sınavına başvuracak adaylarda aranacak ge-

nel ve özel şartlar, sınav yeri ve zamanı, sınavın şekli, sınav konuları ve alan bilgileri, başvuru
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evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, atama yapılacak po-

zisyonların sayısı ve unvanları, sınava girebilmek için gereken asgari KPSS puanı, başvuru es-

nasında istenecek belgeler ve gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, başvurma süre-

sinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet

sitesinde ve Fonun internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başvuran adaylar arasından, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek pua-

nı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısının en fazla dört

katına kadar aday ile KPSS puan türü itibarıyla sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı

puana sahip diğer adaylar giriş sınavına çağrılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “İdari personel ve destek

personelinin genel başarı notunun tespiti ve açıklanması” olarak, aynı maddenin birinci ve

üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavları notlarının aritmetik ortalaması en az (70) puan ve üzerinde olanlar

başarılı sayılır.”

“(3) Sınav sonuçları Fonun internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildi-

rilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “idari

personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 51 inci mad-

desinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve ikinci fıkrasında yer alan “İdari personel” ibarelerin-

den sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan üçüncü bölüm başlığı “İdari

Personel ve Destek Personelinin Fonla İlişiğinin Kesilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari

personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve destek personeli” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkra-

sında yer alan “idari personelin” ibaresi “idari personel ve destek personelinin” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdari hizmet sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 41- (1) Aşağıdaki hallerde idari hizmet sözleşmesi sona erer ve personelin

Fonla ilişiği kesilir:

a) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anla-

şılması veya bu şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi.

b) İdari hizmet sözleşmesinin personel tarafından tek taraflı feshedilmesi.

c) İdari hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi.

ç) Emeklilik hükümlerinin uygulanması.

d) Sözleşmenin Fon tarafından tek taraflı feshedilmesi.

e) Personelin ölümü.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve

5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında 18/10/2022

tarihli ve 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Polia-

midlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında,

ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla

açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 18/10/2022 tarihli ve 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi

Uygulanmasına İlişkin Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir

dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri

menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlenmiştir.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife

kontenjanı 995 tonu geçemez.

Tarife kontenjanının dağıtımı

MADDE 4- (1) Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına

göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır.

(2) Tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mü-

kellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilir.

(3) Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu

aşamaz.

(4) Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini ta-

kip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.

(5) Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlı-

ğının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 21/11/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13811 

—— • —— 
Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13874 
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Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13831 

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

 
 13618 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13715 

 



9 Kasım 2022 – Sayı : 32008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13784 

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

 
 13630 

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

 
 13785 
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İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden: 

 
 13775 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13750 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ihtiyacı “1 adet Fakoemülsifikasyon Cihazı” Ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve 

teknik şartamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 16.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü  maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 13780/1-1 
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5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem 

temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine ve aynı şartnamede yer alan markalardan birine uygun şekilde, ihale ek şartları 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların 130.-TL şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 16.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSAPPUP6L3 

 13801/1-1 
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10 t/h YILDIZ KAZAN BRÜLÖR SİSTEMİ (DEMONTAJ VE MONTAJI DAHİL)  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
10 t/h Yıldız Kazan Brülör Sistemi Alınması (Demontaj ve Montajı Dahil) işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1169598 
1-İdarenin  
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi 123340. Sokak No: 63   42600 Ilgın / 

KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2-İhale konusu alımın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 10 t/h Yıldız Kazan Brülör Sistemi (Demontaj ve 

Montajı Dahil) Götürü Bedel Anahtar Teslimi Mal Alımı. 
Ayrıntılar teknik şartnamede düzenlenmiştir.  

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 

(Doksan) takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah. 

123340. Sok. No: 63   42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 22/11/2022 Salı günü, saat 10:00 
4-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340. Sok. No: 63   42600  
Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
7-Diğer Hususlar 
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (22.11.2022 tarih ve saat:10.00’da) 

fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.    

 13755/1-1 
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ÇAY OCAĞI VE LOKALİN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Ilgın Şeker Fabrikasına ait Çay Ocağı ve Lokalin Kiralanması ve işletilmesi işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

1-İdarenin  
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi 123340. Sokak No: 63   42600 

Ilgın/ KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2-İhale konusu alımın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 184 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan ofis 

işletme binasına ait 155 m² çay ocağı ve 120 ada 87 nolu 
parsel üzerinde bulunan misafirhaneye ait 165 m² 
Lokalin bir yıl süresince işletilmesi için kiraya verilmesi 
işin konusunu teşkil eder. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) 

yıldır. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah. 

123340. Sok. No: 63   42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 21/11/2022 Pazartesi günü, saat 10:00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340. Sok. No: 63   42600 
Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 
7-Diğer Hususlar 
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (21.11.2022 tarih ve saat:10.00’da) 

fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.   

 13756/1-1 
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İLGİ BEYANI DAVETİ 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 
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HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN İNTERNET VE İNTERNETLE BAĞLANTILI 

ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMI İLE 3 KALEM YEDEK 

MALZEME TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No: 2022/1200657 

1. İdarenin: 

 a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65 

 c) Elektronik Posta Adresi : suledurhan@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : HT 65000 Tipi YHT Setlerinin İnternet ve 

İnternetle Bağlantılı Altyapı Sistemlerinin 

Periyodik Bakım-Onarımı ile 3 Kalem Yedek 

Malzeme Temini İşi 

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3 C Gar Altındağ-

ANKARA/ TÜRKİYE  

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

21.11.2022 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

10. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve 

Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 10 gün yayımlanacaktır. 

 13781/1-1 
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PNÖMATİK SONDAJ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Pnömatik Sondaj Makinası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk @ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2242042 
b) IKN : 2022/1185155 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 kalem (1 adet) Pnömatik sondaj Makinası 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Karadon TİM İş Sahası (Yerli İstekliler) 

Sözleşmede belirtilecek olan sipariş şartlarına 
bağlı olarak uluslararası teslim şekillerinin 
öngördüğü teslim yeri(Yabancı İstekliler) 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 
(Yerli İstekliler) Sözleşmenin İmzalanmasını 
müteakip teslim süreleri başlayacaktır.(Yabancı 
İstekliler) 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 120 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve Saati : 19.12.2022 Pazartesi günü saat 15.00 
c) Şartname Bedeli : 250,00 TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2022 – Sayı : 32008 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

-Firmalar, teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki 
belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
- Teknik şartnamenin 2. maddesinin tamamının cevaplandırıldığı yazılı metin teklifle 

birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

şartnameden ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 13740/1-1 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2022 – Sayı : 32008 

1’ER ADET POTANSİYOSTAT/GALVANOSTAT VE 3 BOYUTLU YAZICI  
SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
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 13791/1-1 
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KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 13633/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 
 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 24/11/2022 

Saati 14:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

MENGEN ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatış. 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı 
Parti 

Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 
(TL.) 

Geçici 
Teminat 

(TL.) 
Adet M3/Ster/K 

1 BÖLGEÖNÜ SD. 
1.Sn.Ub.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 60 1 2.800,00 5.040,00 

2 KİREMİTLİK SD. 
2.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 15 1 2.100,00 945,00 

3 BÖLGEÖNÜ SD. 
2.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 130 2 2.300,00 8.970,00 

4 BÖLGEÖNÜ SD. 
2.Sn.Nb.Kl. 

Sarıçam Tomruk 
 0 90 2 2.300,00 6.210,00 

5 BÖLGEÖNÜ SD. 
2.Sn.Nb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 0 230 3 2.100,00 14.490,0 0 

6 Muhtelif 
2.Sn.Nb.Kl. Kayın 

Tomruk 
 70 68.647 2 2.400,00 4.943,00 

7 GÖKÇESU SD. 
2.Sn.Ub.Kl. 

Göknar Tomruk 
 0 70 1 2.200,00 4.620,00 

8 Muhtelif 
2.Sn. Karaçam 
Maden Direk 

 170 14.63 2 1.500,00 658,00 

9 KİREMİTLİK SD. 
2.Sn. Kayın 
Maden Direk 

 0 25 1 1.450,00 1.088,00 

10 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Kb.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 10 1 1.700,00 510,00 

11 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Kb.İn. 

Karaçam Tomruk 
 0 15 1 1.550,00 698,00 

12 Muhtelif 
3.Sn.Kb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 0 65 2 1.700,00 3.315,00 

13 Muhtelif 
3.Sn.Kb.Kl. Kayın 

Tomruk 
 315 107.726 3 1.900,00 6.140,00 

14 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Kb.İn. Kayın 

Tomruk 
 0 20 1 1.700,00 1.020,00 

15 APACA SD. 
3.Sn.Kb.İn.Sapsı
z Meşe Tomruk 

 17 1.826 1 1.600,00 88,00 

16 APACA SD. 
3.Sn.Kb.Kl.Sapsı
z Meşe Tomruk 

 24 7.347 1 1.800,00 397,00 
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17 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 255 4 1.800,00 13.770,0 0 

18 BÖLGEÖNÜ SD. 
3.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 110 1 2.000,00 6.600,00 

19 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. 

Karaçam Tomruk 
 0 325 5 1.650,00 16.088,0 0 

20 BÖLGEÖNÜ SD. 
3.Sn.Nb.Kl. 

Sarıçam Tomruk 
 0 350 5 2.000,00 21.000,0 0 

21 BÖLGEÖNÜ SD. 
3.Sn.Nb.İn. 

Sarıçam Tomruk 
 0 30 1 1.850,00 1.665,00 

22 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. 

Göknar Tomruk 
 0 490 7 1.800,00 26.460,0 0 

23 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. 

Göknar Tomruk 
 0 255 3 1.700,00 13.005,0 0 

24 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. Kayın 

Tomruk 
 1063 623.588 9 2.000,00 37.415,0 0 

25 Muhtelif 
3.Sn.Nb.İn. Kayın 

Tomruk 
 1479 345.588 7 1.800,00 18.662,0 0 

26 APACA SD. 
3.Sn.Nb.İn.Sapsı
z Meşe Tomruk 

 31 4.825 1 1.700,00 246,00 

27 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Ub.Kl. 

Karaçam Tomruk 
 0 7 1 1.900,00 399,00 

28 
Daren Orman 
İşletme Şefliği 

Karaçam Sanayi 
Odunu 

 683 22.311 1 1.100,00 736,00 

29 
Daren Orman 
İşletme Şefliği 

Sapsız Meşe 
Sanayi Odunu 

 146 17.75 1 1.100,00 586,00 

30 Muhtelif 
Karaçam Kağıtlık 

Odun (M3) 
 945 396.891 5 1.200,00 14.288,0 0 

31 BÖLGEÖNÜ SD. 
Sarıçam Kağıtlık 

Odun (M3) 
 0 110 2 1.200,00 3.960,00 

32 Muhtelif 
Göknar Kağıtlık 

Odun (M3) 
 719 590.467 10 1.200,00 21.256,0 0 

33 Muhtelif 
Kayın Kağıtlık 

Odun (M3) 
 2002 435.854 8 1.400,00 18.307,0 0 

34 APACA SD. 
Kavak Kağıtlık 

Odun (M3) 
 100 24.156 1 1.000,00 725,00 

35 APACA SD. 
Sapsız Meşe 
Kağıtlık Odun 

(M3) 
 183 21.87 1 1.400,00 919,00 

 TOPLAM   7947 5345.476 98 60.900,00 275.219, 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 98 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Beşler Mah. Sıtma Pınarı 
Telefon : 0(374) 356 1014 
Fax No : 0(374) 356 1100 
 13792/1-1 
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Hendek Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 21/11/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatıs.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet M3/Ster/K 

1 
SÜLEYMANİYE 

OİŞ 
Yapraklı Dikili Ağaç  4393 2721.864 1 1.575,00 128.608, 00 

2 
SÜLEYMANİYE 

OİŞ 
Yapraklı Dikili Ağaç  3949 3139.53 1 1.600,00 150.697, 00 

 TOPLAM   8342 5861.394 2 3.175,00 279.305, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış 
Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, 
çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve 
harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

% 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin 

olarak alınacaktır. 
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12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek 
olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 
edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 
Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin 
miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Rasimpaşa Mahallesi 
Telefon  : 0(264) 614 6094 
Fax No : 0(264) 614 6093 
    13678/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B 
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili olarak 04.11.2022 tarihli ve 32003 sayılı 
Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen düzeltmeler 
yapılmıştır. 
İLAN 
NO 

UNVANI DÜZELTİLEN İBARELER 

2022-1 
Teknisyen 

(Bilgisayar) 
2020-2022 KPSS P93 Puan Türü 

2002-2 
Teknisyen 

(İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği) 
2022-2 İlan No 
2022 KPSS P3 

2022-3 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

(Erkek) 
2020 KPSS P94 Puan Türü 

2020-2022 KPSS P93 Puan Türü 

2022-4 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

(Kadın) 
2020 KPSS P94 Puan Türü 

2020-2022 KPSS P93 Puan Türü 

2022-5 
Destek Personeli 

(Şoför) 
2020 KPSS P94 Puan Türü 

2020-2022 KPSS P93 Puan Türü 

2022-7 
Destek Personeli 
(Temizlik İşleri) 

2022 KPSS P3 Puan Türü 
2020-2022 KPSS P93 Puan Türü 

2022 KPSS P94 Puan Türü 

2022-9 Büro Personeli 

Aranan niteliklerde belirtilen öğrenim durumunda 
sehven veya yerine ve ibaresi yazılmış olup düzeltilen 

ibare; “Yükseköğrenim kurumlarının İlahiyat 
Fakültesi veya Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak” 

şeklindedir. 
İlan olunur. 13854/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13845/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13860/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13875/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13862/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13863/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13864/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13864/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13865/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13867/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13866/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13853/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13861/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13883/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS 
(B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 
(elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR 
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 

durumu bulunmamak.  
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. 
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri 
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. 
2. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer 

alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. 

3. Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen 
adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer 
Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka 
yüklemeleri gerekmektedir. 

4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 
5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 
C) BAŞVURU İŞLEMLERİ 
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe 

Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 09/11/2022 – 
18/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 
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2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 
kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin 
edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların 
söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise 
mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi 
altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında 
pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev 
yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden 
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski 
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında 
“Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri 
gerekmektedir.  

5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda 
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır.  

7. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru 
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 
feshedilecektir. 

8. Adaylar tabloda belirtilen birimlerden sadece 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup 
usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.  

D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları 
taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türü sıralaması 
esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle 
önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler  
www.mgm.gov.tr  adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 
Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve 
aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak 
kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 
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Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

EK-1: Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Pozisyonlar ve Aranılan Nitelikler  
Sözleşmeli Mühendis: 

İLİ BİRİMİ TEŞKİLAT 
UNVAN 

ARANILAN NİTELİK 
Mühendis 

Ankara Merkez Birimler Merkez 5 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Adana 
Adana Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Afyonkarahisar 
Meteoroloji 5.  Bölge 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Ağrı 
Ağrı Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Artvin Hopa Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Batman 
Batman Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Bayburt 
Bayburt Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Erzincan 
Erzincan Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Erzurum 

Meteoroloji 12.  Bölge 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Erzurum Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

İstanbul 

Meteoroloji 1. Bölge 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

İstanbul Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Kars 
Kars Meydan Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Kastamonu İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Konya 
Cihanbeyli Meteoroloji 
Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Rize Rize Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Şırnak Şırnak Meteoroloji Müdürlüğü Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

Van 
Van Ferit Melen Meydan 
Meteoroloji Müdürlüğü 

Taşra 1 
Meteoroloji Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. 

TOPLAM: 22  
İlan Olunur. 13835/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından: 
MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel 
İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 40 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 10 
adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda 
aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
2- 40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;  
- ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ve KPSSP45 
puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 800 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 
800 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır.), 

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme 
ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren 
Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, 
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri 
olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, 
Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, 
Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, 
Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme 
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, 
Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve 
Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve 
Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası 
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık 
Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık 
ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası 
Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim 
Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler 
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı 
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,  
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3- 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için; 
- ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve 
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak 
(Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde 
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili 
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,  

4- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
5- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
6- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 

bulunmamak. 
BAŞVURU ŞEKLİ 
Adaylar başvurularını 11-25 Kasım 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e-

Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale 
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.  

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web 
adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat 
mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta 
adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip 
etmeleri gerekmektedir.  

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve 

İstanbul’da yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini 
belirteceklerdir. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava 
tabi tutulacaklardır. 

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi 
internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.  

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara 
duyurulacaktır.  
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya 

hak kazanan adaylara ilişkin Kurulun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar 
sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.  

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir 
sınava alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların 
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları 

Uzman Yardımcılığı sınavı için 6 (altı), Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 (dört) ayrı 
oturum şeklinde yapılacaktır. 

a) 40 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; 
A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı. 
B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza 

Hukukunun Genel Esasları. 
C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 
D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler. 
F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi. 
b) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;  
A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama 

dilleri, 
B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri, 
C)  Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet 

teknolojileri, 
D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye 

çevrilmesi ve Türkçe’ den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi. 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum 

yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak 
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik 
ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
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Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak 
duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir. 
Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde 

belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması 
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan 
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının 
yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 
(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ  İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı  Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No: 6 
No:156 06530 Çankaya/ANKARA  Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL 
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/ 
 13844/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 14*******82 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mete İNCE’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 22.02.2022 gün ve 2022/K-

9105/854 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 11.09.2022 tarihinde başlanmış olup, 11.03.2023 tarihinde son bulacaktır. 

2- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******48 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Atilla ÜRKMEZ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.02.2022 

gün ve 2022/3560-3750 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 

cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 04.09.2022 tarihinde başlanmış olup, 04.03.2023 tarihinde son bulacaktır. 

3- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 58*******66 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah SADIKOĞULLARI’na Oda Disiplin 

Kurulu’nun 06.01.2022 gün ve 2022/3468-3658 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası 

verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 

04.09.2022 tarihinde başlanmıştır. 

4- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 52*******82 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci İsmet BELİKTAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 14.04.2022 gün ve 

2022/3657-3847, 2022/3659-3849, 2022/3675-3865 sayılı kararları ile 3 ayrı “Meslekten 

Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. 

Cezaların uygulanmasına tebliğ tarihleri esas alınarak 06.09.2022 tarihinde başlanmıştır. 

5- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 28*******60 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Zafer MOLVALI’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 

03.02.2022 gün ve 2022/3535-3725, 2022/3544-3734, 2022/3545-3735, 2022/3546-3736, 

2022/3547-3737, 2022/3548-3738 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına tebliğ 

tarihleri esas alınarak 08.09.2022 tarihinde başlanmıştır. 

6- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 55*******12 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Manolya BENLİ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 

07.04.2022 gün ve 2022/3619-3809, 2022/3628-3818, 2022/3636-3826, 2022/3637-3827, 

2022/3638-3828, 2022/3689-3879 sayılı kararları ile 6 ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına tebliğ 

tarihleri esas alınarak 03.09.2022, 06.09.2022, 13.09.2022 tarihlerinde başlamıştır. 
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7- Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******20 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mithat ÇELİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.03.2022 

gün ve 2022/K-9156/905, 2022/K-9157/906 sayılı kararları ile 2 ayrı “12 Ay Geçici Olarak 

Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 23.10.2022 tarihinde 

başlanmış olup, 24.10.2024 tarihinde son bulacaktır. 

8- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 59*******96 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Necdet TOPÇU’ya Birlik Disiplin Kurulu’nun 08.12.2021 gün ve 

2021/K-9040/789 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.07.2022 tarihinde başlanmış olup, 22.01.2023 tarihinde 

son bulacaktır. 

9- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 16*******42 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İmam ÖZCAN’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 08.12.2021 

gün ve 2021/K-9036/785 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 

cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.08.2022 tarihinde başlanmış olup, 27.02.2023 

tarihinde son bulacaktır. 

10- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******26 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabahattin ÇOKÇALIŞIR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 

07.04.2022 gün, 2022/3595-3785 ve 2022/3596-3786 sayılı kararı ile 2 ayrı “Meslekten Çıkarma” 

cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların 

uygulanmasına tebliğ tarihleri esas alınarak 08.09.2022 tarihinde başlanmıştır. 

11- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 57*******40 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Levent İNCE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2020 gün ve 2020/K-

306/3 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.07.2022 tarihinde başlanmıştır. 

12- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 39*******18 T.C. Kimlik No.lu, 

Yeminli Mali Müşavir Muhammet ALTINTAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 09.06.2020 gün, 17 ve 

18, 25.08.2020 gün, 23 ve 24, 10.11.2020 gün, 32, 24.11.2020 gün, 38, 19.01.2021 gün, 01, 

23.03.2021 gün, 09, 28.09.2021 gün, 28, 02.11.2021 gün, 29, 28.12.2021 gün, 34 sayılı kararları 

ile 11 adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Ayrıca, Muhammet ALTINTAŞ’ın vaki itirazları 

reddedilerek, Birlik Disiplin Kurulu’nun 31.01.2022 gün, 2022/K-9092/841 sayılı ve 22.02.2022 

gün, 2022/K-9131/880 sayılı kararları ile 2 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 

Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak 

mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 02.03.2029 tarihinde başlanacak 

olup, 14.03.2042 tarihinde son bulacaktır. 13710/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 4 (dört) adet 
Doçent ve 4 (dört) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi 
olmak üzere toplam 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.  

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi 
ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA 
adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî 
Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.  

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI 

Fakültesi Bölümü Unvanı Adedi Uzmanlık Alanı/Açıklama 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım 
Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. Bu 
konularda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 1 

Doçentliğini veya Profesörlüğünü Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Doçent 1 

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisli 
alanında yapmış olmak, Doçentliğini bu alanlardan 
birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine 
sahip olmak. 

Endüstri Mühendisliği 
(İngilizce) 

Profesör 1 
Doktorasını ve Doçentliğini Endüstri Mühendisliği 
alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine 
sahip olmak 

Doçent 1 
Doktorasını veya Doçentliğini Endüstri Mühendisliği 
alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine 
sahip olmak 

Gıda Mühendisliği 
(İngilizce) 

Doçent 1 

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış 
olmak. Biyoaktif bileşikler ve probiyotiklerin 
enkapsülasyonu konusunda ve temel işlemler alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak 

İç Mimarlık 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve 
Doktorasını/sanatta yeterliliğini bu alanda almış olmak, 
Bilgisayar destekli mukarnas tasarımı konusunda 
çalışmaları bulunmak. 
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Sosyal ve 

Beşerî 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 

Doçent unvanı almış olmak. Sistematik aile terapileri 

alanında deneyimli; bilişsel davranışçı terapileri 

uygulaması ve erken dönem uyumsuz şemalar 

konularında çalışmaları bulunmak. 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. E-Ticaret, 

pazarlama yönetimi, marka ve blockchain konularında 

çalışmaları bulunmak, İngilizce ders verme yeterliliğine 

sahip olmak. 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

(İngilizce) 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktorasını İşletme veya Yönetim Bilişim Sistemleri 

alanında yapmış olmak. Bu alanda çalışmaları bulunmak 

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler: 

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini 

gösteren ıslak imzalı dilekçe) 

 (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) 

2- Özgeçmişi (YÖK formatında) 

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin 

(Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde 

aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir) 

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi 

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet) 

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

8- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlere başvuru yapacak adayların 

"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine 

sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan veya eş değeri) gerekir. 

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 

(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali 

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H 

faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma 

eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor 

öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki 

başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Fakültesi Bölümü Unvanı ALES 
Yabancı 

Dil 
Kadro 
Sayısı 

Özel Şartlar 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 

70 
(Yetmiş) 

SAY 

80 
(Seksen) 

2 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu 
olmak. 01.01.2022 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını 
geçmemiş olmak. 

Başvuru ve Sınav Takvimi: 
İlan yayın tarihi : 09.11.2022 
Son başvuru tarihi : 23.11.2022  
Ön değerlendirme İlan : 25.11.2022 
Giriş sınavı tarihi : 30.11.2022 
Sonuç açıklanma tarihi : 02.12.2022 
Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini 

gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) 
2- Özgeçmişi (YÖK formatında), 
3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, 
4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), 
5- Vesikalık fotoğraf (1 adet), 
6- Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya 

da e-devlet üzerinden alınan belge,  
7- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet 

üzerinden alınan belge,  
8- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış) 
9- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış 

YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri) 
10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf) 
11- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 
(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.  

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son 
başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423- 223 5469 
Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 13696/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 112)
–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname
Numarası: 113)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6364)
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6365)

YÖNETMELİKLER
–– Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6366)
–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2018/20514 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/33243 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2018/37198 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2019/41092 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/3078 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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