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MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan

mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”
MADDE 2 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki madde eklenmiştir.
“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç is-

tisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden

metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama gelişti-
renlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar
gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması
ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi
itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddele-
rindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü
madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç
ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
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Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dör-
düncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada
belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların,
94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş
olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı
sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve
Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 3 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki madde eklenmiştir.

“Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/C – Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal

destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesnadır.”
MADDE 4 – 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi

yürürlükten kaldırılmış, fıkrada yer alan “Bu usulde vergilendirilenler,” ibaresi “Kazançları bu
usulde tespit edilenler,” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Basit usulde vergilendirilen”
ibaresi “Kazançları bu usulde tespit edilen” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “göre vergi-
lendirileceği,” ibaresi “tabi olacağı,” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “edilenler hiçbir suretle
basit usulde vergilendirilmezler.” ibaresi “edilenlerin kazançları hiçbir suretle basit usulde
tespit edilmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendinde yer alan “veya basit usulde vergilendirilen” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve
(15) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – 193 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, gelirin
sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat
ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 7 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı
bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 193 sayılı Kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart
ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.”

MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 120 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “altı”
ibaresi “üç” ve beşinci fıkrasında yer alan “altışar” ibaresi “üçer” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir
vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hü-
kümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazanç-
ları üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici
vergi öderler. Şu kadar ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile
mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez. Ge-
çici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile
bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal mevcutları,
istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının hesabında dikkate
alınabilir.”
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MADDE 10 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2)
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi be-
yannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bu-
lunmaması (Kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için
geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal
edilmiş sayılmaz.),”

MADDE 11 – 193 sayılı Kanuna geçici 91 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 92 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen
gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine
başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanu-
nun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red
ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha
önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine
bakılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri
ve vekâlet ücretine hükmedilmez, hükmedilmişse ödenmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı
bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 12 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde; mükelleflerin iş yeri ve adres kayıt
sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın
elektronik ortamda kurulanlar dahil olmak üzere vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri
kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya, vergi dairelerini diğer vergi dairelerinin şubesi
olarak belirlemeye, şubelerin yetki, görev ve sorumluluklarını tespit etmeye, vergi dairelerinin
yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla mükelleflerin bağlı olacakları vergi
dairesini belirlemeye, bağlı olunan vergi dairesi tarafından yapılan işlemlerin diğer vergi dai-
releri tarafından yapılabilmesine ve vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda ya-
pılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13 – 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştı-
rılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri öğrendikleri sırlar ve gizli kalması
gereken diğer hususlar açısından bu maddede yazılı yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi,
uymak zorundadır.”

MADDE 14 – 213 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına sı-
rasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu hâlde bildirimi Türkiye elçiliği veya konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir me-
mur yapar. Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz
gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, mu-
hataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. Bildirimin o ülkenin mevzuatına
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göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün biti-
minde yapılmış sayılır. Muhatap, Türkiye elçiliği veya konsolosluğuna başvurduğu takdirde
tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış
sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.”
“Şu kadar ki, vergi dairelerinin yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak ev-
rakları, vergi dairesi başkanlıkları; vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise defterdar-
lıklar tarafından doğrudan Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir.”

MADDE 15 – 213 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4. İlan yolu ile yapılan tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk
lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan ayrıca Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili ida-
renin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on
katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 16 – 213 sayılı Kanunun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü ile düzeltmeye konu tutarı ayrı

ayrı veya birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan
vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına izin vermeye ve uygulamaya iliş-
kin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 17 – 213 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “in-
celemeye tabi olanın iş yerinde” ibaresi “dairede” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürür-
lükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu takdirde incelemeye” ibaresi “İncelemeye”
şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen” ibaresi
“İstenilen” şeklinde, “daireye getirmesi” ibaresi “ibraz etmesi” şeklinde değiştirilmiş ve mad-
deye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İncelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına
ve çalışmalarda bulunulmasına mani değildir.

Mükellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde ince-
leme iş yerinde de yapılabilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çı-
karılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 18 – 213 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı
bendinde yer alan “Nezdinde” ibaresi “İncelemenin iş yerinde yapılması halinde nezdinde”
şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına “çerçevesinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vergi
incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, yazı, bildirim ve tutanakların
elektronik ortamda düzenlenmesi ile” ibaresi eklenmiştir.

“1. İncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye başlanıldığı
hususunu bir yazıyla bildirirler. Ayrıca, yazının bir örneğini bağlı olduğu birime ve ilgili vergi
dairesine gönderirler.”

MADDE 19 – 213 sayılı Kanuna 170 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim:
MADDE 170/A – Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildir-

meye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya
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elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim
olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile
mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 20 – 213 sayılı Kanuna 226 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik:
MADDE 226/A – Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer

alan yetki kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken belir-
lenen usul, esas ve süreler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler için berat alınması,
elektronik ortamda tutulan diğer defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirle-
nen usul, esas ve süreler dahilinde onaylanması bu Kanun uygulamasında tasdik hükmünde-
dir.

Berat ve onayın belirlenen usul, esas ve süreler dahilinde alınmaması veya yapılmaması
durumunda defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.”

MADDE 21 – 213 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu
Kanuna” ibaresi “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, bu
Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasının bi-
rinci cümlesinde yer alan “tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu
hakdan yararlanamazlar.” ibaresi “tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır.” şeklinde değiş-
tirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek
şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi ha-
linde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.”

MADDE 23 – 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, bu Kanun kapsamındaki belgeleri dü-
zenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar
(gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya
malı satana imza ettirecekleri gider pusulası düzenlerler. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen
gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmündedir.”

“Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün
içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayı-
lır.

İkinci fıkrada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla;
a) Malın veya hizmetin bedelinin, dördüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde satıcıya;

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka, 20/6/2013 tarihli
ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya
9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler,

b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında
satın alınan malların gider pusulası düzenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 sayılı
Kanun uyarınca iade edilecek tutarların, (a) bendinde yer alan kurumlar aracılığıyla iadesinde
bu kurumlarca düzenlenen belgeler,
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c) Bu Kanuna göre belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kamu kurum ve kuru-
luşlarının, tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için dü-
zenledikleri belgeler,

gider pusulası yerine geçer.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı yetkilidir.”
MADDE 24 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının

birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, son paragrafında yer
alan “tutulması ve düzenlenmesi” ibaresi “tutulması, düzenlenmesi ve ibraz edilmesi” şeklinde
ve “tutulmasına ve düzenlenmesine” ibaresi “tutulmasına, düzenlenmesine ve ibraz edilmesine”
şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın son cümlesine  “çalışanları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve sak-
lanması hususlarından herhangi biri için hizmet verme konusunda yetkilendirilenlerin ortak,
yönetici ve çalışanları” ibaresi eklenmiştir.

“Elektronik defter beratı, elektronik ortamda tutulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İda-
resi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Gelir İdaresi Baş-
kanlığı tarafından onaylanmış elektronik dosyayı ifade eder.

Elektronik muhasebe fişi, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzala-
nan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar bütünüdür.”

MADDE 25 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendine “ortamlarında saklanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ibraz edil-
mesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26 – 213 sayılı Kanunun 261 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“9. Alış bedeli.”
MADDE 27 – 213 sayılı Kanunun 262 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline dâhil edilir:
a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; güm-

rük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri,
b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim

ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,
c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara iliş-

kin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde
ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu
kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline
ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),

ç) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta
giderleri,

d) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tes-
viyesinden mütevellit giderler.

Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dö-
nemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilir.

İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan
özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi
ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler
arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.
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Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 28 – 213 sayılı Kanuna 268 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Alış bedeli:
MADDE 268/A – Alış bedeli, bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıy-

metin iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir.”
MADDE 29 – 213 sayılı Kanunun 270 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30 – 213 sayılı Kanunun 273 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 31 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon

düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ç) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar
vergisi mükellefleri (kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, (A) fıkrasının (9) numaralı
bendi kapsamında söz konusu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın
enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle
tutmalarına izin verilenler hariç), (A) fıkrasında yer alan enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının
gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana
tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya
kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının
pasifinde gösterilen amortismanları aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerle-
yebilirler.

1. İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan (iktisadi kıymetlerin ak-
tifleştirildiği hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve kredi faizleri (bunlara isabet
eden amortismanlar dâhil) yeniden değerleme kapsamına girmez.

2. Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, bu Ka-
nunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve değerlemenin yapılacağı hesap
dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın
herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu
amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

3. İktisadi kıymetlerin (2) numaralı bende göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin
amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile
çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur.

Yapılacak değerlemede yeniden değerleme oranı olarak (B) fıkrasında belirtilen oran
dikkate alınır. Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için, özel hesap döne-
minin başladığı takvim yılına ait oran esas alınır.

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değer-
leme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir önceki
3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde
meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir.

4. Yeniden değerleme neticesinde iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değer
artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışı
ayrıntılı olarak görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer
artışı, iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço
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aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun ak-
tifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade
eder. İktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda
söz konusu değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

5. İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler
bu kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi
tutmaya devam ederler. Yeniden değerlemeye tabi tutulanların her birine isabet eden değer ar-
tışları ile bunların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir.

6. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu iş-
lemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar ver-
gisine tabi tutulur. Sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş
kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir,
işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gös-
terilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur.

8. Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Ye-
niden değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme oranının düşük uygu-
lanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin yeniden değerleme yapıla-
maz.

9. Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap döne-
minde, yeniden değerleme yapılmaz.

10. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce
(A) fıkrasında belirtilen enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde,
anılan fıkranın (7) numaralı bendi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır. Söz konusu bent ge-
reği öz sermaye kalemlerinin düzeltilmesinde bu madde kapsamındaki yeniden değerleme de-
ğer artış fonu öz sermayeden düşülür. Ayrıca mezkûr değer artış fonunun sermayeye ilavesi
nedeniyle oluşan sermaye artışları sermaye artışı olarak dikkate alınmaz ve enflasyon düzelt-
mesine tabi tutulmaz.

11. (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluştuğu dönemlerde,
bu fıkra uyarınca yeniden değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada belirtilen enflasyon düzeltmesine
ilişkin şartların oluşmadığı ilk hesap döneminden itibaren, bu fıkra hükümleri uyarınca yeniden
değerleme uygulamasına devam olunabilir. Bu durumda iktisadi kıymetlerin yeniden değerle-
mesine esas değerler olarak, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş son bilançoda yer alan de-
ğerler dikkate alınır. Bu değerin tespitinde, iktisadi kıymetler için amortismanın herhangi bir
yılda yapılmamış olması durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılır.

12. Bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılan hesap döneminden sonra (A) fıkrası
uyarınca enflasyon düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması durumunda, bu fıkra hükümlerine
göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olan iktisadi kıymetler ile bunlara ilişkin amortisman-
lar düzeltilmiş son değerleri dikkate alınarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

13. Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda yapılmaması durumunda, sonraki hesap
dönemlerine ilişkin olarak bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılabilir.

14. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 32 – 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesinin birinci fıkrasına “kıymetlerini”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, 320 nci maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere,” iba-
resi eklenmiştir.
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MADDE 33 – 213 sayılı Kanunun 318 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
“Ayrı ayrı tespit edilen nispetler, 320 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulamasında müracaat
tarihinden itibaren geçerlidir.”

MADDE 34 – 213 sayılı Kanunun 320 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi
kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte baş-
layıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amor-
tisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit
ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılır.

Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği
faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak
kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin envantere
alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi
ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez.”

“Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına başlan-
dıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 35 – 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinde yer alan “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük” ibaresi “ve 3.000 Türk
lirasını aşmayan” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit
edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen mik-
tarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu
gösterecek şekilde, kaydederler.”

MADDE 36 – 213 sayılı Kanunun 328 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin

iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi
takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre
içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin
iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan kâr, satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü tak-
vim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.

b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, finansal kiralama yoluyla edinilenler de dâhil
olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir veya birden fazla kıymetin bu
Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandık-
tan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr, satışı yapılan iktisadi kıymetin yerine iktisap
edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık, satışın yapıl-
dığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.
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ç) Satışın yapıldığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki, devri
veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan kâr o yılın kâr ve zarar he-
sabına eklenir.

Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakan-
lığı yetkilidir.”

MADDE 37 – 213 sayılı Kanunun 329 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce;
a) Alınan sigorta tazminatı ile tamamen veya kısmen zarar gören amortismana tabi ik-

tisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin ni-
teliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve te-
şebbüse geçilmiş olursa tazminat fazlası, tazminatın alındığı tarihi takip eden üçüncü takvim
yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre
içinde zarar gören iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıy-
metin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan tazminat fazlası, tazminatın alındığı yılı
takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.

b) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, finansal kiralama yoluyla edini-
lenler de dâhil olmak üzere (a) bendindeki esaslar dâhilinde iktisap edilen bir veya birden fazla
kıymetin bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlarına mahsup edilir. Bu mahsup
tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

c) Pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası, zarar gören iktisadi kıymetin yerine
iktisap edilen yeni kıymetlerin amortisman ayrılabilecek tutarından fazla ise bu fazlalık, taz-
minatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının kâr ve zarar hesabına eklenir.

ç) Tazminatın alındığı yılı takip eden üçüncü takvim yılının sonundan önce işin terki,
devri veya işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte geçici bir hesapta tutulan tazminat fazlası o yılın
kâr ve zarar hesabına eklenir.

Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakan-
lığı yetkilidir.”

MADDE 38 – 213 sayılı Kanunun 339 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“MADDE 339 – Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza ke-
silen ve cezası kesinleşenlere, vergi ziyaı cezasında cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden
itibaren beşinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın kesinleştiği
tarihi izleyen günden itibaren ikinci yılın isabet ettiği takvim yılının sonuna kadar tekrar ceza
kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında
artırılmak suretiyle uygulanır. Şu kadar ki, artırım tutarı kesinleşen cezadan (kesinleşen birden
fazla ceza olması durumunda bunlardan tutar itibarıyla en yükseğinden) fazla olamaz.

Birinci fıkrada yer alan beş ve iki yıllık sürelerin hesabında, artırıma esas alınan ceza-
ların kesinleşme tarihi dikkate alınır.”

MADDE 39 – 213 sayılı Kanunun 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle il-
gili (6) numaralı bendinde yer alan “(Madde 215  – 219)” ibaresi “(Madde 215  – 219 ile mü-
kerrer madde 242)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde yer alan “227 nci ve 231 inci” ibaresi “227, 231 ve 234 üncü” şeklinde değiştirilmiş,
fıkranın (8) numaralı bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bende birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
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“Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bil-
dirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1.400 Türk lirası özel usulsüzlük cezası
kesilir.”

“Bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik
veya hatalı yapılması durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirle-
nen sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bil-
dirimin aynı süre içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygu-
lanır.”

“11. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konu-
larda yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümle-
sinde belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef
adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması
tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesi-
lir.”

MADDE 41 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin başlığına “107/A,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer 242,” ibaresi ve maddenin birinci fıkrasına “150,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “mükerrer 242,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 42 – 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinde yer alan “her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın” ibaresi “haber ve-
rilen olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve
ilgili olduğu vergi türünün” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirle-
meye yetkilidir.”

MADDE 43 – 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinde yer alan “vergi ziyaı cezasının” ibaresi “vergi cezalarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – 213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “cezalarının” ibaresinden önce gelmek üzere “cezaları ile 5.000 Türk lirasını
aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük” ibaresi ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı ge-
rektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50
artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 45 – 213 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” ibaresi “ve bunlara ilişkin kesilecek vergi
ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde, cezayı ge-
rektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır.”

MADDE 46 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere bölüm
başlığı ile birlikte aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Karşılıklı Anlaşma Usulü

Karşılıklı anlaşma usulüne başvuru:
EK MADDE 14 – Mükellefler, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir çifte vergilen-

dirmeyi önleme anlaşması hükümlerine aykırı olarak vergilendirildiği veya bu şekilde vergi-
lendirileceğine ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu iddiasıyla anlaşmanın “Karşılıklı Anlaşma
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Usulü” hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilir. Çifte vergilendirmeyi önleme
anlaşması hükümlerine bağlı olarak bu başvuru, anlaşmaya taraf diğer Akit Devlet yetkili ma-
kamları aracılığıyla da yapılabilir.

Vergilendirmenin matrah veya vergi farkları itibarıyla bölünebildiği durumlarda baş-
vuru, sadece toplam farkın çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamındaki bölümüne
isabet eden kısmı için yapılabilir.

Yapılan başvurunun değerlendirilebilmesi için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma-
sında öngörülen süre ve usulde yapılması şarttır. Anlaşmada başvuru için süre bulunmadığı
veya iç mevzuat hükümlerine atıf yapıldığı durumda başvurunun, anlaşma hükümlerine aykırı
olduğu iddia edilen bir vergilendirme işleminden mükellefin ilk haberdar olduğu tarihten iti-
baren üç yıl içerisinde yapılması esastır.  Her hâlükârda başvuru süresi; ihbarnamenin tebliğ
edildiği, ihtirazi kayıtla verilen beyannamede verginin tahakkuk ettiği, vergi kesintisi yapıldığı
durumda ise kesintinin yapıldığı tarihten itibaren anlaşmada öngörülen sürenin bitiminde, böyle
bir süre yoksa üç yıl tamamlanınca sona erer.”

MADDE 47 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki ek madde eklenmiştir.

“Karşılıklı anlaşma usulü ve dava açma:
EK MADDE 15 –  Karşılıklı anlaşma usulüne göre başvuru; başvuru kapsamındaki

tarh ve tebliğ edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk
eden vergiye ilişkin dava açma süresini durdurur.

Yapılan başvuruya konu talebin reddi veya diğer Akit Devletin yetkili makamı ile an-
laşmaya varılamaması durumunda bu durum bir yazı ile mükellefe tebliğ edilir. Mükellef, söz
konusu yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren kalan dava açma süresi içerisinde vergi mahke-
mesi nezdinde dava açabilir. Dava açma süresi, on beş günden az kalmış ise bu süre yazının
tebliği tarihinden itibaren on beş gün olarak uzar.”

MADDE 48 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki ek madde eklenmiştir.

“Karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun neticelendirilmesi:
EK MADDE 16 – Başvurunun, Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer Akit Devletin yetkili

makamı arasında anlaşmaya varılarak sonuçlandırılması hâlinde durum mükellefe bir yazı ile
tebliğ edilir.

Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde mükellefin varılan anlaşmayı kabul
edip etmediğini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmesi şarttır. Mükellef bu süre içinde bildirimde
bulunmadığı takdirde, varılan anlaşmayı kabul etmemiş sayılır. Anlaşma sonucunun kabul edil-
memesi veya kabul edilmemiş sayılması durumunda, otuz günlük sürenin bitiminden itibaren
dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve vergi mahkemesi nezdinde dava açılabilir. Dava
açma süresi, on beş günden az kalmış ise bu süre on beş gün olarak uzar.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer Akit Devletin yetkili makamı arasında varılan anlaş-
manın mükellef tarafından süresi içinde kabul edilmesi durumunda karşılıklı anlaşma vaki olur
ve varılan anlaşmaya göre vergi ve cezalarda düzeltme yapılır. Anlaşma üzerine tahakkuk eden
vergilere 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi; vergi-
nin kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal
vade tarihinden itibaren, mükellefin karşılıklı anlaşma sonucunu kabul ettiğini bildirdiği tarihe
kadar geçen süre için uygulanır.

Karşılıklı anlaşmanın vaki olduğu durumda üzerinde anlaşılan hususlar ve anlaşma uya-
rınca düzeltilen vergi ve cezalar hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunula-
maz, Kanunun 376 ncı maddesine göre ceza indiriminden faydalanılamaz ve uzlaşma hüküm-
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lerinden yararlanılamaz. Söz konusu vergi ve cezalar, düzeltme işleminin mükellefe tebliğ edil-
diği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenir. Düzeltme işlemine konu verginin tamamı ile ce-
zaların yarısının bu süre zarfında ödenmesi halinde cezanın yarısı indirilir.”

MADDE 49 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki ek madde eklenmiştir.

“Başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebi:
EK MADDE 17 – Mükellef, Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümlerine göre yaptığı

başvurudan önce;
a) Dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi

mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa, karşılıklı an-
laşma başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınır. Anlaşma sonucu idare tarafından yargı merci-
lerine bildirilir. Karşılıklı anlaşmanın vaki olmaması halinde, durdurulmuş olan davanın gö-
rülmesine, vergi mahkemesinde devam olunur.

b) Uzlaşma talebinde bulunmuşsa uzlaşma, karşılıklı anlaşma usulü başvurusunun so-
nuca bağlanmasına kadar ertelenir. Şu kadar ki, mükellef anlaşmanın sonucunu beklemeksizin
uzlaşma hakkını kullanmayı talep ettiği takdirde başvurusundan vazgeçmiş sayılır ve uzlaş-
manın vaki olduğu durumda, diğer Akit Devlete yönelik düzeltme talebi hariç, tekrar karşılıklı
anlaşma usulü başvurusunda bulunamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığı durumda ise mükellef,
Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümlerine göre tekrar karşılıklı anlaşma usulü başvurusunda
bulunabilir.”

MADDE 50 – 213 sayılı Kanuna ek 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki ek madde eklenmiştir.

“Diğer hususlar:
EK MADDE 18 – Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan karşılıklı anlaşma usulü başvuru-

su, başvuruya konu vergi ve cezalar için, başvuru tarihi itibarıyla bu Kanunda yazılı zamanaşımı
sürelerini durdurur. Duran zamanaşımı, ek 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca mükellef
tarafından anlaşma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması durumunda
bu durumların ortaya çıktığı tarihi takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam
eder.

Karşılıklı anlaşma sonucuna göre Türkiye’de düzeltme yapılmasının gerekmesi duru-
munda, anlaşma sonucu, Kanunun zamanaşımı hükümlerine bakılmaksızın uygulanır. Şu kadar
ki, anlaşma sonucunun uygulanması için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında bir süre
öngörülmüş ise bu süre ile ilgili hükümler saklıdır.

Mükellef, karşılıklı anlaşmanın sonucunu kabul ettiği durumlar hariç olmak üzere,  sü-
recin herhangi bir aşamasında başvurusunu geri çekebilir, bu durumda duran zamanaşımı kal-
dığı yerden işlemeye devam eder. Mükellefin, başvurusunu geri çektiği durumda, Kanunun di-
ğer hükümleri kapsamındaki başvuru hakları saklıdır.

Karşılıklı anlaşma usulüne başvurulması, tahakkuk eden vergi ve cezaların tahsilatını
durdurmaz.

Karşılıklı anlaşma usulü hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirle-
meye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 51 – 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2023 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar, bi-
rinci fıkrada belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için
aynı fıkra uygulamasından yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
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MADDE 52 – 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 32 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla mükerrer 298 inci maddeye

eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler, anılan fıkra
uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin
sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıy-
metlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası
ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) aşağıdaki şartlarla yeniden değerle-
yebilirler.

a) Yeniden değerlemede, taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve
bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen
ve bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca ilk kez yeniden değerleme
yapılacak hesap döneminden önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında
yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması duru-
munda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsa-
yılarak belirlenir.

b) Taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin (a) bendine göre tespit
edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden değerleme oranı ile çarpılması su-
retiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur.

Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak;
1. Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre enflasyon düzeltmesine

tabi tutulan;
i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler

ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-
ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine
bölünmesi ile bulunan oran,

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve amortismana tabi diğer
iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında
yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, bunların iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değe-
rine bölünmesi ile bulunan oran,

2. Daha önce Kanunun geçici 31 inci maddesinin;
i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar

ve amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden
değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki  hesap  döneminin  son  ayına  ilişkin
Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar
ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, mükerrer 298
inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap dö-
neminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2021 yılı Haziran ayına
ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Ku-
rumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de-
ğerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade
eder.
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c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıy-
metlerin değerinde meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar
ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı,
taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve ye-
niden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri,
taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değer-
lerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

Taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini bu madde kapsamında yeni-
den değerlemeye tabi tutan mükellefler bunları, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan
değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında he-
saplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir be-
yanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve
ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip
eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Bu fıkra kapsamında ödenen
vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tes-
pitinde gider olarak kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden ver-
ginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu iş-
lemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar ver-
gisine tabi tutulur.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymet-
lerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın
tespitinde dikkate alınmaz.

Bu madde kapsamında yeniden değerleme sadece bir kez, bu Kanunun mükerrer 298
inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yapılacak yeniden değerleme öncesinde olmak üzere ya-
pılabilir. Bu madde kapsamında yeniden değerleme yapmakla birlikte yeniden değerlemenin
ilgili olduğu hesap döneminden sonraki hesap dönemi için mükerrer 298 inci maddenin (Ç)
fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapmayan mükellefler, daha sonraki dönemlerde mezkûr
fıkra kapsamında yapacakları yeniden değerlemede tekrar bu madde kapsamında yeniden de-
ğerleme yapamazlar.

Bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar ve amortismana
tabi diğer iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce bu Kanunun mükerrer 298 inci
maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapılmadan mezkûr maddenin (A) fıkrası
gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, bu madde
gereğince oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde uyarınca
enflasyon düzeltmesi yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 53 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci madde-
sinin birinci fıkrasına “il özel idareleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıkları,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 54 – 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle
ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (36) numaralı fıkrasına, “Sermaye piyasası araçlarının ih-
racına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil bu ihraca ko-
nu teminatlara” ibaresi ile bölüme aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“55. Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağış-
layanlar arasında düzenlenen kağıtlar.”

MADDE 55 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi
“kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmiş ve bende “aynı Kanunun mükerrer
20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 56 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “bir katına” ibareleri “üç ka-
tına” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “malların” ibaresi “mallar için farklı matrah grupları
oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57 – 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye,
a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki sıra

eklenmiştir.

b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşılarında
gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında
gösterilen oranıyla birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 58 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü mad-
desinin altıncı fıkrasında yer alan “kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim
yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince” ibaresi ve “her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek
tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri ver-
gisinden,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 59 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki
paragraf eklenmiştir.

“Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran
%75 olarak uygulanır.”
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MADDE 60 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının
uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla,  özel tüketim vergisi
ve katma değer vergisi hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edil-
mek suretiyle kullanılabilir. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı
tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden
sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz. Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kulla-
nılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer
vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi
matrahına indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında diğer vergi
borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen ya-
pılan yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın
%10’undan fazla olamaz.”

MADDE 61 – 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanun-
larda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/1/2022” ibaresi “1/1/2023” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 62 – Bu Kanunun;
a) 1, 4, 5 ve 8 inci maddeleri 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygu-

lanmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere

yayımı tarihinde,
c) 9 uncu maddesi 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden

itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 10 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve ku-

rumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
d) 15 inci maddesi 1/6/2022 tarihinde,
e) 17 ve 18 inci maddeleri 1/7/2022 tarihinde,
f) 23 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,
g) 31, 52 ve 58 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
ğ) 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara

uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
h) 55 inci maddesinin, 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesine ilişkin hükmü

1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu
teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükmü yayımı tarihinde,

ı) 59 uncu maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren madde kapsamında yapıla-
cak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

i) 60 ıncı maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygu-
lanmak üzere yayımı tarihinde,

j) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 63 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/10/2021
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KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7339 Kabul Tarihi: 21/10/2021

MADDE 1– 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 8 inci madde-
sinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yönetim kurulu başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırır ve başvuru sahibine kararı taahhütlü
mektupla veya elden imza karşılığında tebliğ eder.”

“Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı
tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerde, yönetim kurulu anasözleşmede belirtilen
şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamaz.”

MADDE 2 – 1163 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “100.000 liradır.” ibaresi “100 Türk lirasıdır.” şeklinde, dördüncü cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında
yer alan “10.000 lira” ibaresi “100 Türk lirası” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ortaklık payının değeri kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili Bakanlıkça ar-
tırılabilir.”
“3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bu-
lunacak kooperatifler için en çok pay taahhüt sınırı uygulanmaz ve ortaklık payının değeri ilgili
kurumun görüşü alınarak belirlenir.”

MADDE 3 – 1163 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçi-
lerin 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporlar, genel ku-
rulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merke-
zinde, varsa şubelerinde ve elektronik ortamda KOOPBİS’te ortakların tetkikine amade tutu-
lur.

Kooperatif ortaklarına KOOPBİS üzerinden, genel kurula katılma hakkını haiz ortakları
gösterir listeye erişim yetkisi verilir.”

“Madde kapsamında elde edilen kişisel veriler sadece ortakların kooperatif iş ve işlem-
lerinden haberdar olmaları ve kooperatif organlarında görev almak isteyen adayların kooperatif
ortaklarına ulaşabilmeleri amaçlarıyla kullanılabilir. Elde edilen veriler 24/3/2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya
başka bir şekilde işlenemez.”

MADDE 4 – 1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir.

“Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından KOOPBİS’ten alınan ortaklar lis-
tesinde adı bulunanlar katılabilir.

Genel kurul toplantısı anasözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da
yapılabilir. Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve
oy verme, fiilen katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uy-
gulama esasları ile genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasöz-
leşme hükmü örneği Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 5 – 1163 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yö-
netim kurulu üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde kooperatif-
çilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar ile
buna tabi olacak kooperatifler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.”
“Üçüncü fıkra, tüzel kişi üyelerin temsilcileri hakkında da uygulanır.”

MADDE 6 – 1163 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinde yer alan “Aynı türde” ibaresi “Amacı ve esas faaliyet konusu aynı olan” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal
desteklemelere aracılık yapan kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri, bunların ortağı olduğu
üst kuruluşlarda görev alsalar dahi yalnızca bir ücret veya huzur hakkı alabilirler.”

MADDE 7 – 1163 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu; kendi tutanakları, genel kurul tutanakları, ortak listeleri, gelir-gider
hesapları ve yıllık bilançonun usulüne uygun olarak hazırlanması ve saklanmasından, tetkik
olunmak üzere denetçilere verilmesinden sorumludur. Ayrıca görevi sona eren yönetim kurulu
üyeleri tarafından sorumlulukları altında bulunan para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif
varlıklarının seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantı tarihinden itibaren üç iş günü içinde tu-
tanakla yeni seçilenlere teslimi zorunludur.”

MADDE 8 – 1163 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65 – Denetçi, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını

tetkik eder.
Genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en fazla dört yıl

için en az bir denetçi seçilir. Genel kurulca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilebilir.
Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin de-

netleme organı üyeleri ve yedeklerinin, seçilmelerini takiben en geç dokuz ay içinde koopera-
tifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar 55 inci
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Denetleme organı üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde üyelerin yerlerine
en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının
altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere
şartları haiz kişileri denetim kurulu üyeliğine atar. Yedekler de dahil hiçbir üye kalmaması ha-
linde, yönetim kurulunca, denetçilerin seçilmesi amacıyla genel kurul derhal toplantıya çağı-
rılır.

Anasözleşme ve genel kurul kararı ile denetim organının görev ve yetkilerini artırmak
ve özellikle ara denetlemeleri öngörmek mümkündür.

Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, yönetim ku-
rulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersizdir.

56 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentleri ile üçüncü ve altıncı fık-
ralarında yer alan hükümler denetçiler hakkında da uygulanır.

Yönetim kurulu gecikmeksizin denetçileri ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirir.”
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MADDE 9 – 1163 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“III- Dış denetim:
MADDE 69 – Ticaret Bakanlığı tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi

kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabidir. Dış de-
netim finansal tabloların denetimidir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan
finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yan-
sıtmadığı da dış denetimin kapsamı içindedir.

Dış denetim genel kurulca alınan karar doğrultusunda;
a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendi-

rilen bağımsız denetçiler,
b) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları,
c) İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen, bağlı olunan merkez birlikleri veya

merkez birliği kurulamamışsa bağlı olunan birlikler,
tarafından yapılabilir.
İlgili Bakanlıkça dış denetimle yetkilendirilen birlik ve merkez birlikleri 13/1/2011 ta-

rihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre bağımsız denetime tabi-
dir.

Dış denetim yapacak denetçiler ile denetim yetkisi verilen birlik ve merkez birliğinin
denetimle görevlendirilen personeli, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin
niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait
hükümleri uyarınca cezalandırılır.

Dış denetim ve bu denetimi yapacak denetçiler hakkında da 65 inci maddenin altıncı,
yedinci ve sekizinci fıkraları uygulanır.

Bu madde ve 65 inci madde kapsamında yapılacak denetime ilişkin usul ve esaslar, de-
netçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınmaları
veya ayrılmaları, denetimin ve denetim raporlarının içeriği ve raporun genel kurula sunulması
ile üst kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin hususlar ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ti-
caret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 10 – 1163 sayılı Kanunun 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kooperatifler, kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak

olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamaz ve kamu
kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamaz. Bu kapsamdaki başvurularda; birlikler koo-
peratifleri, merkez birliği de birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamaz.”

MADDE 11 – 1163 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete
geçilip konutların ve/veya işyerlerinin ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır
ve dağılır. Ancak tescil işleminden sonra usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapı-
larak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz.”

MADDE 12 – 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“B) Bakanlık temsilcileri ve kararların yürürlük şartı:
MADDE 87 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, merkez birliklerinin ve Türkiye

Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce ilgili Bakan-
lıktan temsilci talebinde bulunması zorunludur.
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Genel kurul toplantıları, Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. Tem-
silci, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesine nezaret eder. Genel
kurul toplantı tutanağı ile toplantıya katılanların listesi temsilci tarafından imzalanır. Temsilci,
genel kurulda, kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü tu-
tanakta belirtir. Usulüne uygun talepte bulunulduğu halde, temsilci toplantıya katılamaz ise
ilan edilen saatten bir saat sonra toplantıya başlanır.

Bakanlık temsilcisinin nitelikleri, görevleri, yetkileri, ücret tarifeleri ile temsilci görev-
lendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin ücreti, ilgili kooperatif tarafından
karşılanır.”

MADDE 13 – 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“5. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi

amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin,
bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaz ve
ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Bu kooperatif-
lerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Bor-
salar Kanununun 24 üncü maddesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile aynı Kanunun
25 inci maddesinde tanımlanan munzam aidat alınmaz.”

MADDE 14 – 1163 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde yer alan “üçüncü fıkrasına” ibaresi “üçüncü ve dördüncü fıkralarına” şeklinde değiş-
tirilmiş, bende “16 ncı maddenin beşinci fıkrasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “24 üncü
maddenin birinci fıkrasına, 46 ncı maddenin ikinci fıkrasına,” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan
“altıncı fıkrasına” ibaresi “ikinci ve altıncı fıkralarına” şeklinde değiştirilmiş, bende “fıkrala-
rına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 62 nci maddenin ikinci fıkrası gereği sorumlulukları
altında bulunan para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını teslim etmeyen” ibaresi,
“memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 72 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı
hareket eden kooperatif üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri” ibaresi eklenmiş, (2) nu-
maralı bendinde yer alan “Genel kurulu” ibaresi “45 inci maddenin birinci fıkrası gereği genel
kurulu zamanında” şeklinde, “altı” ibaresi “dokuz” şeklinde, (3) numaralı bendinde yer alan
“66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden” ibaresi “66 ncı maddeye, 67 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden ve ek 3 üncü maddeye aykırı uygulamaları araştırma-
yan” şeklinde, “altı” ibaresi “dokuz” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4. Ek 5 inci maddenin ikinci fıkrasına ve bu madde kapsamında çıkarılan yönetmelikte
belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, her bir yü-
kümlülük için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Aynı de-
netim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı onbin Türk li-
rasını geçemez.”

“Bu maddede öngörülen idari para cezaları ilgili Bakanlık tarafından uygulanır. İlgili
Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilir. Bu Kanuna göre verilen idari para ceza-
ları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

MADDE 15 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kooperatif Bilgi Sistemi:
EK MADDE 5 – Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, koo-

peratifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Koo-
peratif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulur.
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Kooperatifin ticaret sicili kayıtlarının, finansal tablolarının, yönetim kurulu ve denetçi
raporlarının, genel kurul toplantı evrakının, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine iliş-
kin bilgilerinin KOOPBİS’e işlenmesinden yönetim kurulu sorumludur.

İlgili Bakanlık ile kooperatif ve üst kuruluşları, görevleri ile sınırlı kalmak şartıyla, or-
takların ve ortak olmak için başvuranların kişisel verilerini KOOPBİS’te işlemeye ve görün-
tülemeye yetkilidir. İlgili Bakanlık; denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu artırma,
ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının korunması amacıyla
sistemde işlenen verileri, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilir. Elde edilen veriler 6698 sa-
yılı Kanuna aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya başka bir şekilde işlenemez.

KOOPBİS’te tutulacak veriler ile elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydala-
nılmasına, bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğin sağlanmasına ve
aydınlatma yükümlülüğünün ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili ba-
kanlıklar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 16 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler uyarınca

hazırlanacak yönetmelikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çı-
karılır.”

MADDE 17 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – 55 inci ve 65 inci maddelerin üçüncü fıkraları bu maddenin yü-

rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için yapılacak ilk
seçimlere kadar uygulanmaz. Mezkûr fıkralarda yer alan dokuz aylık süre 31/12/2022 tarihine
kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlar.”

MADDE 18 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – KOOPBİS, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir

yıl içinde kurulur. İlgili bakanlıklar, sistemin kurulum sürecinde kendi sistemlerindeki verileri
aktarmakla, uygulamaya geçtikten sonra da kooperatif ve üst kuruluşlarınca yapılan veri girişlerini
takip etmekle sorumludurlar.

Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal
tablolarını, faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay
ve ödemelerine ilişkin bilgilerini ve gerekli tüm bilgileri KOOPBİS’in kurulmasını müteakip
altı ay içinde aktarmaları zorunludur. Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul
toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri bu madde yürürlüğe girmeden ön-
ceki hükümlere göre almaya devam ederler.

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif
ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılırlar.”

MADDE 19 – 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç

yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettir-
meyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır. Kanunen tasfiye ile görevlendirilmiş kim-
seler tarafından dağılmadan başlayarak iki ay içinde tasfiye işlemlerine geçilmemesi halinde,
kooperatif ve üst kuruluşun ortakları ya da alacaklıları tarafından mahkemeden iki yıl içinde
tasfiye memuru atanması istenebilir.

Anasözleşmeler intibak ettirilinceye kadar, mevcut anasözleşmelerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.

Anasözleşmelerini bu Kanuna intibak ettirmek için kooperatifler ve üst kuruluşlarının
yapacakları genel kurulları, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar
verir.”
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MADDE 20 – 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, her halde 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin
altıncı ve yedinci fıkraları, 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 65 inci maddesinin üçüncü fık-
rası, 69 uncu maddesi ve ek 5 inci maddesi hükümleri bu Kanuna tabi kooperatif, bölge birlik-
leri ve merkez birlikleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 21 – 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-
kında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bağımsız denetim kapsamı dışında kalan birlikler ile kooperatifler 1163 sayılı Kanunun 69 uncu
maddesi hükümlerine göre denetlenir.”

MADDE 22 – 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak, her halde 1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları, 55 inci
maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 5 inci maddesi hükümleri bu Kanuna tabi kooperatif ve bir-
likler hakkında da uygulanır.”

MADDE 23 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci mad-
desinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki
kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları” ibaresi madde met-
ninden çıkarılmıştır.

MADDE 24 – 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılının Ekim ayından” ibaresi
“2022 yılının Kasım ayından” şeklinde ve “2021 yılının Ekim ayı” ibareleri “2021 yılının Ka-
sım ayı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/10/2021
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS
TEŞKİLATI-INTERPOL ARASINDA 2021 YILINDA İSTANBUL’DA 

DÜZENLENECEK 89. GENEL KURUL OTURUMU VE İCRA 
KOMİTESİ TOPLANTILARI İÇİN İMTİYAZLAR VE 

MUAFİYETLERE İLİŞKİN ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN 
Kanun No. 7340 Kabul Tarihi: 21/10/2021

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da imza-
lanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-INTERPOL
Arasında 2021 Yılında İstanbul’da Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi
Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/10/2021
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4634

25 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2021 – Sayı : 31640



26 Ekim 2021 – Sayı : 31640                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Ekim 2021

       66836956-140.01-46740

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL

VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye
Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) İşlemler vekil tarafından yürütülecek ise vekâletname ibraz edilir. Noter onaylı ve-
kâletnamenin aslının gösterilmesi kaydıyla fotokopisi kurumca onaylanarak işleme alınır. Ve-
kâletnamenin noter onaylı suretlerinin kuruma bırakılması istenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ
YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Ta-
şınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma ve

Altyapı Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaza
Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2012 28253

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/5/2019 30782
2- 24/12/2020 31344

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2014 29050
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE
VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hiz-
meti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,
üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”
“Komisyon tarafından kararlar en fazla 30 iş günü içerisinde ve oy çokluğu ile alınır.”

“(5) Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen ki-
şinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üç üye tarafından bu durum
tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile ka-
rara bağlanır. Reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişi, mücbir sebepler hari-
cinde komisyon toplantısına katılmadığı durumlarda, alınan karara karşı Eczane İtiraz Değer-
lendirme Üst Komisyonuna itiraza gidemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “oy
birliği ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Komisyon, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2012 28366

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/3/2017 30001

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/4/2017 30039
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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DANIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10117 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10120 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10118 
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Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10142 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DE 36000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN TURBO KOMPRESÖRLERİN  

HAFİF TAMİRİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

DE 36000 Tipi Lokomotifler İçin Turbo Kompresörlerin Hafif Tamiri Hizmet Alımı İşi 

Satın Alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/680043 

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 : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

d) İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne ait DE 

36000 tipi lokomotiflerde bulunan Powerhaul P616DL tipi dizel motorlarda kullanılan turbo 

kompresörlerinin hafif hasarlı 20 adedinin (±%20) tamir bakım hizmet alım işi 

2- İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin 09/11/2021 Salı günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

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

Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    10228/1-1 
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3 ADET DAMPER DORSE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, 3 adet sarı renkte 3 dingilli havuz tipi çelik 26 m³ kapasiteli damper dorsenin, kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 11.11.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

7. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

8. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2021/677210 

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 

T.C. Ziraat Bankası Bornova Şubesi TR77 0001 0006 1537 7118 7667 38 

T.C. Vakıflar Bankası Bornova Şubesi TR59 0001 5001 5800 7293 8042 70 

T.C. Halk Bankası Bornova Şubesi TR68 0001 2009 7140 0013 0000 06 

 10191/1-1 
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MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Gaz Mal Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  :  2021/656087 

1-İdarenin  

a) Adresi  :  MTA Genel Müdürlüğü  Çukurambar Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:33/A 06530 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası  :  0312 201 20 53 – 285 42 70  

c) Elektronik posta adresi   :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet  

 adresi (varsa)  : 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Mal Alımı, 14 Kalem 

   Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif Gaz 

Alımı.  

b) Teslim yeri/yerleri  :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi  Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif 

birimler. 

c) Teslim tarihi/tarihleri  :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 

itibaren, 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında ilgili 

birimlerin ihtiyacına göre peyderpey mal teslim 

edilecek/işe başlanacaktır.  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  

b) Tarihi ve saati  :  09/11/2021– 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 

gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
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4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 10023/1-1 
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ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul İli Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

 

İhale Konusu : Arsa Satışı, (15 Temmuz Mahallesi, 3188 ada 16 parsel sayılı 

taşınmazın satışı) 

İhale Tarih ve Saati :  09.11.2021 – 10:10 

İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi No: 97   34200  

Bağcılar / İSTANBUL 

İhalenin Yapılacağı Yer :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhalenin Türü :  Arsa Satışı 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanun’un 36. Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı Yer / 

Teslim Yeri : 

Bağcılar / 15 Temmuz Mahallesi 

İlan Metni : Taşınmaza Dair Bilgiler :  

- İli : İstanbul  

- İlçesi : Bağcılar  

- Mahallesi : 15 Temmuz  

- Cinsi : Arsa  

- Pafta : F21C22A3A  

- Ada : 3188  

- Parsel : 16 

- Yüzölçümü : 7.786,28 m²  

- Satılacak Hisse Oranı : Tamamı  

- Halihazır : Boş  

- İmar Durumu : Prestij Hizmet Alanı (PH)  

- Adres : Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No:15/1  

1) Muhammen Bedeli : 116.794.200,00 TL  

2) Geçici Teminat : 3.503.826,00 TL  

3) Harçlar ve Vergiler : Tapu Harçları ve Masrafları 

alıcıya aittir.  

4) İhale Şartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname 
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www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye 

katılacakların şartname alması zorunludur.  

5) Şartname Bedeli : 3.000,00 TL  

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :  

       - Teklif Mektubu 

       - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış istekli 

irtibat bilgileri, 

       - İstekli veya istekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni 

ikametgahı ve geçerli kimlik belgesi fotokopisi, 

       - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek 

kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel 

kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, 

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya 

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

       - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına 

düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

       - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasından tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl 

tanzim edilmiş belgenin aslı, 

       - Şartname bedelinin ödendiğine dair belgenin aslı, 

       - Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi 

veya banka teminat mektubu (teminat mektubu verilmesi 

halinde mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

26.maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, 

aynı kanunun 27.maddesi hükmü gereğince de her teminat 

mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen 

teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 

gösterilmiş olması gerekmektedir.) 
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       - Bağcılar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına 

dair temin edilecek belgenin aslı, 

       - İhalenin yapılacağı yıl içerisinde tanzim edilmiş, 

isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden 

usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı, 

       - İhalenin yapılacağı yıl içerisinde tanzim edilmiş, 

isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin 

edilecek belgenin aslı, 

       - İhale tarihinin yapılacağı ay içerisinde tanzim 

edilmiş, istekliye; isteklinin firma olması halinde istekliyi 

temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi, 

       - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi 

oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda 

belirtilen ilgili belgeleri ve Noter tastikli Ortak Girişim 

Beyannamesi, 

       - Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul 

edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de 

adres beyanı  

       - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında 

düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti 

konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi 

olması gerekmektedir.  

 İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale 

şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede 

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.11.2021 tarihinde,  

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, arsanın üçüncü ihalesi 21.12.2021 tarihinde aynı 

yerde ve saatte yapılacaktır. 

 10081/1-1 
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ELEKTRİK MOTORU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Elektrik Motoru temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan  

Kurumumuz yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası :  2021/661157 

Dosya No :  2144061 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090                      

  ZONGULDAK  

b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 

2 - İhale konusu işin nev’i   

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Motoru ,2 kalem  

b) Teslim yeri : Yerli istekliler için; Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 

iş sahasıdır.  

  Yabancı istekliler için; Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB 

limanı veya C+F Türkiye limanı. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşme tarihinden itibaren 180 takvim günü içinde teslimat 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                                                             

b) Tarihi ve saati : 06.12.2021 Pazartesi saat 1500 

c) Dosya no : 2144061 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri: 

1) Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu 

gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları  

verilecektir. Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de 

sunulabilecektir. Sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma 

işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir.  

a. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; 

ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir 

kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile 

teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden 

doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece 

yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini 

gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

b. Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 

maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, 

İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden 

temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır. 

2) Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

3) Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya 

da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  
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5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce 

verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemin 

miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.  

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

6 - İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak verebilecektir. 

7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 15 (on beş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda 

yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları 

ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 

belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler 06.12.2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.         

İlan olunur. 

 10190/1-1 
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ŞANLIURFA İLİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNE  
KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1- Şanlıurfa İli, Haliliye ilçesi, Ertuğrulgazi mahallesi 5734 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 

2146,66 m² yüzölçümlü;7 nolu parselde kayıtlı 2147,38 m² yüzölçümlü; 8 nolu parselde kayıtlı 
2199,89 m² yüzölçümlü; 9 nolu parselde kayıtlı 2158,21 m² yüzölçümlü ve Karaköprü ilçesi, 
Karaköprü mahallesinde bulunan 3048 ada, 12 parselinde kayıtlı 788,99 m² yüzölçümlü, arsa 
vasıflı taşınmazların, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise 
ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY’ın 
uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine 
ait tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat 
işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut 
yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının 
alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark 
inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme 
ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti 
Tapularının alınması (Kızılay’a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği 
KIZILAY adına yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işi 
kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2- İhaleler farklı günlerde yapılacak olup katılacak olan isteklilerin katılmak istediği 
ihaleye ait aşağıdaki belirtilen tutarlar dikkate alınarak teminat ve şartname bedellerini ayrı ayrı 
yatırması gerekmektedir. İsteklikler tek bir ihaleye teklif verebileceği gibi her iki ihaleye de ayrı 
ayrı teklif verebilecektir. İsteklinin her iki ihaleye teklif vermesi durumunda her ihale için ayrı 
ayrı teklif zarfları teslim edecektir. 

3- Firmalar, teklifleri ile birlikte Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için 
en az 2.500.000,00 TL tutarında ve Karaköprü ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için ise 
en az 190.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir. 

4- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ 
ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığından temin edilebilecek olup 
Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı ihale için 500,00 TL, Karaköprü ilçesinde yapılacak 
olan kat karşılığı ihale için ise 250,00 TL karşılığında satılacaktır. 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar Ankara Kurumsal Şubesi TR36 0001 
0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine 
geçmektedir. 

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 22.11.2021 günü saat 10:00’e kadar “İpekyol 

Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay 
Şanlıurfa Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı Haliliye ilçesinde yapılacak olan kat 
karşılığı ihale 25.11.2021 günü saat 10:00’da ve Karaköprü ilçesinde yapılacak olan kat karşılığı 
ihale ise 26.11.2021 günü saat 10:00’da “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 
Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı toplantı salonunda 
açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
    10243/1-1 
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GRANÜL BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 1500 kg Granül Bergamot Aroması, Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.11.2021 tarihi saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhalede ürün için en fazla 3 (üç) adet alternatif teklif verebilirler. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  10019/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.05.2021 tarihli ve 901883 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 

veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması talimatlandırılan, Yeni Sakarya Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve HBB Onur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi Dursun ÖZEN (Denetçi No: 21723, Oda Sicil No: 14013) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 23.09.2021 tarihli ve E.2021/1337 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 09.05.2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Dursun ÖZEN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 21.10.2021 tarihli ve 2034488 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 

 10202/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10241/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 

fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı 

Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek 

üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

KADRO SAYISI : 17 (10 Erkek, 7 Kadın) 

UNVAN : KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

ARANAN NİTELİKLER 

* Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. 

* 2020 KPSS P93 puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak. 

1- GENEL ŞARTLAR 

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

* 26.10.2021 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (26.10.1991 ve sonraki 

doğumlular başvurabilecektir.) 

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. 

* Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 

rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması. 

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz 

edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olması, 

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması, 

* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır) 
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2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir) 

4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.10.2021 

Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021 mesai bitimine kadar. 

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan 

sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru 

yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

* Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler 

www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü 

içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 

müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

* Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. 

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında 

yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  

İlanen duyurulur. 

Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul  

Personel Daire Başkanlığı Tel: 0212 359 4991 

    10244/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. madde ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 09.11.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle 

Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://.dogus.edu.tr/ 

docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn= 

3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 09.11.2021 Salı 

günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu 

Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul 

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm / Program 
Öğretim 

Üyesi 
Alanı Ek Açıklama 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 1 Hemşirelik Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 

 10159/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1 - ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 

2 - En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 

3 - Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca 

kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  

1 - Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 
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2 - YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 

3 - Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 

belgesi) 

4 - ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5 - YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 

6 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

7 - 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 

8 - SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 

9 - Adli Sicil Kaydı Belgesi 

İLANIMIZIN; 

Başvuru Tarihi : 26.10.2021 

Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.11.2021 

Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.11.2021 

- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 

09.11.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Meslek Yüksekokulu- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 

34775 Ümraniye İstanbul  

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ALES 

ALES PUAN 

TÜRÜ 

YDS veya 

Eşdeğeri 
ÖZEL KOŞULLAR 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilişim Güvenliği 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi Bir 

Puan Türü 
- 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Matematik-

Bilgisayar, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Elektronik ve Haberleşme 

Öğretmenliği bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak ve bu alanların 

birinden tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

 10160/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların; 

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini 

kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış, Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); 

Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve, 

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı alınarak hazırlanacak dosya, 

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına 

başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına 

başvurular ise ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden 

itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. 

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya 

Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir. 

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş 

olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında 

ayrıca teslim etmesi gerekir. 

BAŞVURU EVRAKI: 

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi 

2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu 

3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 

4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş 

5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil 

Belgesi (***) 

6.  Adli Sicil Kaydı Belgesi (***) 

7.  Askerlik Durum Belgesi (***) 

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***) 

9. Sertifika veya Yeterlilik Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı) (***) 

10.  Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf 

11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu) 

12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 

boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.) 

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web 

sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden 

veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar- 637209102723092927/formlar web adresinden 

erişim sağlanabilir. 
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2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

3)  İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 

5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekir. 

6) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

8) “İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne 

www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire 

Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler 

web adresinden erişim sağlanabilir. 

9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması 

yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması 

durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir. 

10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK 

Başkanlığı’nın 05.03.2021 tarihli, 16123 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.03.2021 tarihli 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni ile 26.07.2021 

tarihli, 51420 sayılı yazısıyla bildirilen ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu 

Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni 

kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

11) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

12) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.10.2021 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 09.11.2021 (mesai saati bitimi itibariyle) 

DUYURULUR. 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
UNVAN ADET AÇIKLAMA 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

BEYİN VE SİNİR 

CERRAHİSİ 
PROFESÖR 1 

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak ve Omurga 

Cerrahisi alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

PLASTİK, 

REKONSTRÜKTİF VE 

ESTETİK CERRAHİ 

PROFESÖR 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı 

olmak ve Travma ve Tümör Onarımları 

konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

ACİL TIP PROFESÖR 1 
Acil Tıp uzmanı olmak ve Toksikoloji Acilleri 

alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
PROFESÖR 1 

Çocuk Nefrolojisi ve Hemodiyaliz alanında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

FİZYOLOJİ PROFESÖR 1 

Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak ve 

Fizyolojik Çoklu Analiz Yöntemleri ve Teknikleri 

konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 
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KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 
DOÇENT 1 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yandal uzmanı 

olmak ve Yenidoğan Kalp Ameliyatları konusunda 

bilimsel çalışmaları olmak. 

KADIN 

HASTALIKLARI VE 

DOĞUM 

DOÇENT 1 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanı 

olmak ve Pelvik Nöroanatomi alanında yurtdışı 

tecrübesi ve bu alanda sertifika sahibi olmak. 

GENEL CERRAHİ DOÇENT 1 

Genel Cerrahi uzmanı olmak ve Endoskopi ve 

Robotik Cerrahi alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

NÜKLEER TIP DOÇENT 1 
Nükleer Tıp uzmanı olmak ve PET/MR konusunda 

bilimsel çalışmaları olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
DOÇENT 1 Çocuk Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak. 

ÇOCUK VE ERGEN 

RUH SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

DOÇENT 1 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak. 

ÜROLOJİ DOÇENT 1 
Üroloji uzmanı olmak ve Avrupa Yeterlilik 

Sınavından (FEBU) başarılı olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Avrupa Göz Kurulu (European Board of 

Ophthalmology, EBO) sınavlarından başarılı 

olmak ve Glokom Hastalıkları konusunda bilimsel 

çalışmaları olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Avrupa Göz Kurulu (European Board of 

Ophthalmology, EBO) sınavlarından başarılı 

olmak ve Oküler Onkoloji konusunda bilimsel 

çalışmaları olmak. 

ÜROLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Üroloji uzmanı olmak ve İleri Evre Böbrek 

Tümörleri alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

KULAK BURUN 

BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak ve 

Yara İyileşmesi üzerine uluslararası deneysel ve 

bilimsel çalışmaları olmak. 

KULAK BURUN 

BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak ve 

Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi alanında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

GENEL CERRAHİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Genel Cerrahi uzmanı olmak ve Bariatrik Cerrahi 

alanında yurtdışı tecrübesi ve bilimsel çalışmaları 

olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak ve 

Çocukluk Çağı Otoinflamatuar Hastalıklarının 

Nörolojik Tutulumu alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ORTODONTİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ortodonti 

alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış 

olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİKTE 

YÖNETİM 
DOÇENT 1 - 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ 

DOÇENT 1 - 

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEKLİLER 

EĞİTİMİ 
PROFESÖR 1 

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) 

alanında almış olmak ve Özel Yetenekliler için 

Program Geliştirme ve Program Farklılaştırma 

konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

TÜRKÇE EĞİTİMİ PROFESÖR 1 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak 

ve Dil Bilgisi Öğretimi ve Yabancılara Türkçe 

Öğretimi alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

FRANSIZ DİLİ 

EĞİTİMİ 
PROFESÖR 1 

Doçentliğini Batı Dilleri ve Edebiyatı alanında 

almış olmak ve Çağdaş Fransız Romanı, 

Özkurmaca ve Göç Edebiyatı alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 

PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİM 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları 

ve Öğretim) alanında almış olmak ve Eğitimde 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

EĞİTİM 

PROGRAMLARI VE 

ÖĞRETİM 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları 

ve Öğretim) alanında almış olmak ve Öğretmen 

Hedef Yönelimleri konularında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

EĞİTİM YÖNETİMİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) 

alanında almış olmak ve Eğitim Hukuku alanında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MEKANİK PROFESÖR 1  

MİNERALOJİ 

PETROGRAFİ 
PROFESÖR 1  

GENEL JEOLOJİ PROFESÖR 1  
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PROSES VE REAKTÖR 

TASARIMI 
PROFESÖR 1  

MÜHENDİSLİK 

BİLİMLERİ 
PROFESÖR 1 

Fizik lisans mezunu olup, Genel Fizik alanında 

Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, ve 

Doçentliğini Fizik alanından almış olmak. 

SİBER GÜVENLİK DOÇENT 1  

MADEN İŞLETME DOÇENT 1  

ORGANİK KİMYA DOÇENT 2  

PROSES VE REAKTÖR 

TASARIMI 
DOÇENT 1  

KİMYASAL 

TEKNOLOJİLER 
DOÇENT 1  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ODYOLOJİ PROFESÖR 1 

“Odyoloji” veya “Dil ve Konuşma 

Terapisi/Bozuklukları” alanlarında Doktora yapmış 

olmak veya bu alanların birinden Doçent unvanı 

almış olmak. 

SOSYAL HİZMETLER PROFESÖR 1 
Gençler ve Bağımlılık konusunda bilimsel 

çalışmaları olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON 
DOÇENT 1 

Fizyoterapi lisans mezunu olmak ve Nörolojik ve 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanlarında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

HASTANE 

İŞLETMECİLİĞİ 
DOÇENT 1 

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Sağlık 

Hizmetlerinde Markalaşma alanlarında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

ODYOLOJİ DOÇENT 1 

“Odyoloji” veya “Dil ve Konuşma 

Terapisi/Bozuklukları” alanlarında Doktora yapmış 

olmak veya bu alanların birinden Doçent unvanı 

almış olmak. 

SAĞLIK EKONOMİSİ DOÇENT 1 
Makroekonomik göstergeler üzerine bilimsel 

çalışmaları olmak. 

ODYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

“Odyoloji” lisans mezunu olmak veya “Odyoloji” 

veya “Dil ve Konuşma Terapisi/Bozuklukları” 

alanlarında Doktora yapmış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HAREKET VE 

ANTRENMAN 

BİLİMLERİ 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış 

olmak ve Futbol alanında Pro Lisans Antrenörlük 

Belgesine sahip olmak, Antrenman ve Fiziksel 

Uygunluk konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNERLİK 

VİROLOJİ 
PROFESÖR 1 

Veteriner Hekim olmak ve Veteriner Virolojide 

Viral Protein Üretimi konularında bilimsel 

çalışmaları olmak. 
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VETERİNERLİK 

CERRAHİSİ 
DOÇENT 1 

Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Cerrahisi 

alanında Doktora yapmış ve bu alanda Doçentlik 

unvanı almış olmak, ve Organ Transplantasyonu 

ile Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Anomalileri 

üzerine bilimsel çalışmaları olmak. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

MUHASEBE VE 

VERGİ 

UYGULAMALARI 

PROFESÖR 1 

Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak ve 

Muhasebe Standartları ve Muhasebe Tarihi 

alanlarında bilimsel çalışmaları olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONİK 

HABERLEŞME 

TEKNOLOJİSİ 

DOÇENT 1 
Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanında almış olmak. 

SANAL VE 

ARTIRILMIŞ 

GERÇEKLİK 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve 

Elektronik Haberleşme Mühendislikleri veya 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu 

olmak ve Sanal ve/veya Artırılmış Gerçeklik 

alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 

ATÇILIK VE 

ANTRENÖRLÜĞÜ 
DOÇENT 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik 

İç Hastalıkları alanında Doçent unvanı almış olmak 

ve At Sağlığı alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

FEN BİLİMLERİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Kimya alanında almış olmak ve Adli 

Toksikoloji ve Atık Su alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

KALP VE DAMAR 

CERRAHİSİ 
DOÇENT 1 - 

NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

NANOTEKNOLOJİ DOÇENT 1 

Fizik alanında lisans ve doktora derecesine sahip 

olup Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak ve 

Gaz Sensörleri ve Metal Oksit Nanoyapılar 

hakkında bilimsel çalışmaları olmak. 

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SİNİRBİLİMİ PROFESÖR 1 
Nöron Kültürü ve Nöronlarda Genetik Araştırmalar 

konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

    10227/1-1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi) 

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda 

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik 

Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve 

kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı 

özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet 

belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi 

(YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve 

Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet 

dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna 

başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) 

olarak, başvurdukları Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör ve Doçent 

kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz. 

Fakülte Bölüm / Program Aranan Şartlar 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doçentliğini Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

(Restoratif Diş Tedavisi) alanında almış 

olmak. 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doçentliğini Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

(Restoratif Diş Tedavisi) alanında almış 

olmak. 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doktorasını veya Uzmanlığını Diş 

Hastalıkları ve Tedavisi (Restoratif Diş 

Tedavisi) alanında almış olmak olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doçentliğini Endodonti alanında almış 

olmak. 
Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doçentliğini Endodonti alanında almış 

olmak. 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Doktorasını veya Uzmanlığını Endodonti 

alanından almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış 

olmak. 
Profesör 1 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış 

olmak. 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doktorasını Fizyoloji alanında almış 

olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. 
Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Temel Bilimler 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Anatomi alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Anatomi alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Anatomi alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak. 

YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 

İngilizce dil puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak. 

YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 

İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doçent 1 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Patoloji alanında almış olmak. 

YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri 

İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Fizyoloji alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Fizyoloji alanında almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Doçent 1 
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Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 

(İngilizce) 

Doktorasını Histoloji ve Embriyoloji 

alanında almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

uzmanlık almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü/Anestezi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında 

uzmanlığını almış olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi (Tıp) 

alanında almış olmak. 
Doçent 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Doktorasını ve Doçentliğini Turizm 

alanında almış olmak. 
Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktorasını veya Doçentliğini Hemşirelik 

Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç 

hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi 

Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği veya 

farklı Hemşirelik alanlarından birinden 

almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktorasını veya Doçentliğini Hemşirelik 

Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç 

hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi 

Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği veya 

farklı Hemşirelik alanlarından birinden 

almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doktorasını Hemşirelik Esasları, 

Hemşirelikte Yönetim, İç hastalıkları 

Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği veya Cerrahi 

Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği veya 

farklı Hemşirelik alanlarından birinde 

almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Doktorasını veya doçentliğini Ebelik veya 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

alanlarından birinden almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Doktorasını veya doçentliğini Ebelik veya 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

alanlarından birinden almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 

Doktorasını Ebelik veya Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği alanlarından 

birinden almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Doktorasını veya doçentliğini klinik 

psikoloji alanından almış olmak 
Profesör 2 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Doktorasını veya doçentliğini klinik 

psikoloji alanından almış olmak 
Doçent 2 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Doktorasını klinik psikoloji alanından 

almış olmak 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Doktorasını veya doçentliğini psikoloji 

veya ilgili alanlardan birinden almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 

Doktorasını veya doçentliğini psikoloji 

veya ilgili alanlardan birinden almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Doktorasını veya doçentliğini halkla 

ilişkiler ve reklamcılık veya reklamcılık 

veya halkla ilişkiler alanlarından birinden 

almış olmak 

Profesör 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Doktorasını veya doçentliğini halkla 

ilişkiler ve reklamcılık veya reklamcılık 

veya halkla ilişkiler alanlarından birinden 

almış olmak 

Doçent 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

(İngilizce) 

Doktorasını veya doçentliğini iç mimarlık 

alanından almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Profesör 1 
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Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

(İngilizce) 

Doktorasını veya doçentliğini iç mimarlık 

alanından almış olmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

(İngilizce) 

Doktorasını iç mimarlık alanından almış 

olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Doktorasını veya doçentliğini yönetim 

bilişim sistemleri alanından almış olmak 
Profesör 1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Doktorasını veya doçentliğini yönetim 

bilişim sistemleri alanından almış olmak 
Doçent 1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim 
elemanı alınacaktır. 

İlan Takvimi 
Duyuru Başlama Tarihi : 26.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.11.2021 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 19.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.11.2021 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ARANAN ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO

SAYISI 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Diş 

Hekimliği 

(İngilizce) 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. YDS 

veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 

edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 

dil puanına sahip olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 

İletişim ve 

Tasarımı 

İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı 

veya İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu 

olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz / Amerika Dili 

ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi / Eğitimi, 

Mütercim Tercümanlık ve ilgili alanların 

birinden lisans ve tezli yüksek lisans derecesi 

almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 

tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 

ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 
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GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili 

puanı almış olmak gerekir. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik 

Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve 

aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini 

imzalayarak vermeleri gerekmektedir.) 

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş, 

3- Nüfus Cüzdanı Sureti, 

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 

5- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 

6- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 

7- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek 

Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi), 

8- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 

9- Yüksek Lisans öğrenci belgesi, 

10- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu 

belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

11- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge. 

12- e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 

Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen 

Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. 

Başvuruların, elden şahsen başvurdukları Fakülte Dekanlığına yapılması gerekmektedir. 

Rektörlük Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını 

Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 

olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 

tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 

www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Adaylar,  Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda 

başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen 

istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.  

GENEL ŞARTLAR 

1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

4 - Öncelikli alanlar kapsamındaki ilan edilen araştırma görevlileri kadrolarına 

başvuracaklar için: 

a.) 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim 

güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,  

b.) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 

Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 

ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin 

yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 - Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

2 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d 

maddesi uyarınca yapılacaktır. 

3 - Öncelikli alanlar kapsamında ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca 

yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı 

sözlü olarak yapılır. 

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır.  

5 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 

dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 

yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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MUAFİYET 

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENEN BELGELER 

1 - Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda 

başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),  

2 - Özgeçmiş,  

3 - Kimlik belgesi fotokopisi,  

4 - Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,  

5 - Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,  

6 - Bir adet biyometrik fotoğraf (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden sisteme 

yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)   

7 - ALES Belgesi,  

8 - Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili), 

9 - Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),  

10 - Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.  

11 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi 

12 - Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi 

13 - SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için). 

ÖNEMLİ NOT 

1 - Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen 

belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

2 - Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3 - İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İLAN TAKVİMİ 

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 

(on beş) gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir.  

Son Başvuru Tarihi  : 10.11.2021 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 15.11.2021 

Giriş Sınav Tarihi  : 18.11.2021 

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi  : 25.11.2021 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erbakan.edu.tr 
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İLAN NO BİRİM/BÖLÜM/ABD K.UNVANI DERECE ADET ALES YDS ÖZEL ŞART 

20211001 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 

Fakültesi/Temel İslam 

Bilimleri/İslam Hukuku1 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 75 80 

İlahiyat Fakültesi veya İslami 

İlimler Fakültesi mezunu olmak. 

İslam hukuku alanında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

20211002 

Ereğli Eğitim Fakültesi/Eğitim 

Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık1 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 75 80 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında lisans 

mezunu olup ilgili alanda doktora 

yapıyor olmak. 

20211003 

Ereğli Eğitim 

Fakültesi/Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi/Matematik 

Eğitimi1 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 75 80 

Matematik Öğretmenliği veya 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

lisans mezunu olmak. Matematik 

Eğitimi alanında yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

20211004 
Ereğli Ziraat Fakültesi/Tarla 

Bitkileri/Tarla Bitkileri2 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 70 70 

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. 

İlgili alanda yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

20211005 

Hemşirelik 

Fakültesi/Hemşirelik/Hemşirelik 

Esasları2 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 70 70 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu 

olmak. Hemşirelik alanında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

20211006 

Seydişehir Kamil Akkanat 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi/Hemşirelik/Hemşirelik 

Esasları2 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 70 70 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu 

olmak. Hemşirelik alanında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

20211007 
Veteriner Fakültesi/Temel 

Bilimler/Veterinerlik Anatomisi2 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 70 70 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

Veterinerlik anatomisi alanında 

doktora yapıyor olmak. 

20211008 

Meram Meslek 

Yüksekokulu/Tasarım/Grafik 

Tasarımı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 1 70 - 

Grafik Tasarımı veya Resim-İş 

Öğretmenliği bölümü lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar destekli 

tasarım programı sertifikasına 

sahip olmak. Belgelendirmek 

şartıyla Yükseköğretim 

kurumlarında en az 2 yıl ders 

verme deneyimine sahip olmak. 

Belgelendirmek şartıyla logo 

tasarımı konusunda deneyim 

sahibi olmak. 
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20211009 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi/Özel Eğitim/Otizm 

Spektrum Bozukluğu Eğitimi3 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 75 80 

Öğretmenlik lisans 
programlarından herhangi birinden 
mezun olup eğitim bilimleri veya 
öğretmenlik alanındaki yüksek 
lisans programlarından herhangi 
birinde tezli yüksek lisans ya da 
başvuru yapılacak anabilim 
dalında doktora yapıyor olmak. 
Tezli yüksek lisans öğrencilerinin 
araştırma görevlisi kadrosuna 
atanması halinde bu kişilere 
eğitimlerini tamamladıktan sonra 
atandığı alanlarda doktora eğitimi 
yaptırılacaktır. 

20211010 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi/Özel Eğitim/Zihin 

Engelliler Eğitimi3 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 75 80 

Öğretmenlik lisans 
programlarından herhangi birinden 
mezun olup eğitim bilimleri veya 
öğretmenlik alanındaki yüksek 
lisans programlarından herhangi 
birinde tezli yüksek lisans ya da 
başvuru yapılacak anabilim 
dalında doktora yapıyor olmak. 
Tezli yüksek lisans öğrencilerinin 
araştırma görevlisi kadrosuna 
atanması halinde bu kişilere 
eğitimlerini tamamladıktan sonra 
atandığı alanlarda doktora eğitimi 
yaptırılacaktır. 

1 Üniversitemiz Senatosu’nun 02.07.2021 tarih ve 2021/07-02 sayılı kararı ile 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 75 puan almış olmak 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı 
uygulanacaktır. 

2 Üniversitemiz Senatosu’nun 27.09.2021 tarih ve 2021/10-31 sayılı kararı ile 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı 
uygulanacaktır. 

3 Öncelikli alanlar kapsamındaki araştırma görevlisi kadroları. 
ADRES BİLGİLERİ 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Aşkan Mahallesi Yeni Meram Caddesi Meram Yeni Yol / Meram / KONYA 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Aşkan Mahallesi Yeni Meram Cad. No:136 Meram / KONYA 

Ereğli Eğitim Fakültesi Toros Mah. Üniversite Cad. No:10 Ereğli/ KONYA 

Ereğli Ziraat Fakültesi Orhaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No: 15 Ereğli / KONYA 

Hemşirelik Fakültesi Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. D Blok No:281 Meram/KONYA 

Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Anabağlar Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:19 Seydişehir/KONYA 

Veteriner Fakültesi Orhaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:15 Ereğli/KONYA 

Meram Meslek Yüksekokulu 
Aşkan Mah. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Binası B-1 Blok Zemin Kat Meram Yeni Yol-

Meram/KONYA 

 10140/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 32*******44 T.C. Kimlik 

No.lu, Serbest Muhasebeci Vedat ERİLLİ’ye Birlik Disiplin Kurulu’nun 21.10.2020 gün ve 
2020/K-8527/276 sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-8528/277 sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-
8529/278 sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-8530/279 sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-8531/280 
sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-8532/281 sayılı, 21.10.2020 gün ve 2020/K-8533/282 sayılı 
kararları ile 7 ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 
31.10.2026 tarihinde başlanacak olup, 06.11.2033 tarihinde son bulacaktır. 

2-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 10*******16 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şenel DÜZYURT’a Birlik Disiplin Kurulu’nun 
28.07.2020 gün ve 2020/K-8452/201 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 
Alıkoyma” cezası, 28.07.2020 gün ve 2020/K-8459/208 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak 
Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 11.09.2021 tarihinde 
başlanmış olup, 12.03.2023 tarihinde son bulacaktır. 

3-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 41*******16 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Abdullah ÇİFTLİK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.12.2020 gün ve 
2020/K-8602/351 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.08.2021 tarihinde başlanmış olup, 29.02.2022 tarihinde 
son bulacaktır. 

4-Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 69*******96 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uğur TEMEL’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 24.12.2020 
gün ve 2020/K-8603/352 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 
cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.09.2021 tarihinde başlanmış olup, 23.03.2022 
tarihinde son bulacaktır. 

5-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 38*******42 T.C. Kimlik No.lu, 
Yeminli Mali Müşavir Nur GÖZÜKÜÇÜK’e Birlik Disiplin Kurulu’nun 29.03.2021 gün ve 
2021/K-8734/483 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.09.2021 tarihinde başlanmış olup, 22.03.2022 tarihinde 
son bulacaktır. 

6-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 19*******36 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Muhsin AYDIN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 18.06.2020 gün ve 
2020/2658-2869 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 
verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 
daha önce almış olduğu disiplin cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 04.02.2022 tarihinde 
başlanacak olup, 04.02.2023 tarihinde son bulacaktır. 

7-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 35*******22 T.C. Kimlik 
No.lu, Serbest Muhasebeci Halim USLU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 07.05.2020 gün, 
2020/2626-2837 ve 01.10.2020 gün, 2020/2799-2990 sayılı kararı ile iki ayrı “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 25.08.2021 
tarihinde başlanmış olup, 26.08.2023 tarihinde son bulacaktır. 

 10201/1/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

DÜZELTME İLANI 
26.09.2021 tarih ve 31610 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızın 14 numaralı bölümünde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi 
13*******50 Serbest Muhasebeci Ünsal KUL’un cezasının bitiş tarihi sehven 26.03.2022 olarak 
belirtilmiştir. Meslek mensubunun cezasının uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 01.07.2023 tarihinde başlanacak 
olup, 01.07.2024 tarihinde son bulacaktır. 

 10201/2/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 26 Ekim 2021 – Sayı : 31640 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için 

ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

1- Başvuru Dilekçesini, 

2- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,  

4- Üç adet fotoğraflarını, 

5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık) 

6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış 

olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde 

yer alan formları, 

8- Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik 

şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel 

yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve konferans 

tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- 

öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek 

lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1 (Bir) adet dosya 

ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına, 

9- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma 

İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları" içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 

(dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

10- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Dr. Öğr. 

Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu 

veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " 

içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(Dört) adet USB ile ilgili 

fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) 

gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. 

- Müracaat edenlerin 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz 

http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz 

Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen 

şartları sağlamış olmaları, 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı 

dillerini belirtmeleri, 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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ANABİLİM DALI Profesör Doçent 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
AÇIKLAMA 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

FARMAKOGNAZİ 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 
  1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve

Farmakognozi alanında doktora ve

çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK 

İŞLETMECİLİĞİ 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 

  1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve

Eczacılık İşletmeciliği alanında doktora ve

çalışmalar yapmış olmak 

FARMASÖTİK 

TEKNOLOJİ 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 

  1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve

Farmasötik Teknoloji alanında doktora ve

çalışmalar yapmış olmak 

FARMASÖTİK 

BİYOTEKNOLOJİ 

ÖNCELİKLİ ALAN) 

  1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve

Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktora

ve çalışmalar yapmış olmak 

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ZİHİN ENGELLİLER 

EĞİTİMİ (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

  2 

Doktorasını Zihin Engelliler Eğitimi, Zihin

Engelliler Öğretmenliği veya Özel Eğitim

alanında yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYAL PSİKOLOJİ 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 
  1 

Psikoloji Lisans mezunu olmak, Yüksek

Lisans ve Doktorasını Psikoloji alanından

almış olmak, Toplumsal cinsiyet alanında

çalışmaları olmak. 

UYGULAMALI 

PSİKOLOJİ 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 

  1 

Psikoloji Lisans mezunu olmak,

Uygulamalı Psikolojide Doktorasını almış

olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TEFSİR (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 
  1 

Temel İslam Bilimleri alanında doktora

yapmış olmak ve Ehli Kitapla ilişkilerin ilk

dönem Kur’ an tefsirine etkileri konusunda

çalışmalar yapmış olmak. 

ARAP DİLİ VE 

BELAGATI (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

  1 

Arap Dili ve Belagatı veya İslam Tarihi

alanında doktora yapmış olmak. Arapça

yazılmış tarihi bir kaynakla ilgili çalışma

yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

ANATOMİ (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 
  1 

Tıp fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda

tıpta uzmanlığını almış olmak. 
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İÇ HASTALIKLARI 

(TIBBİ ONKOLOJİ 

BİLİM DALI) 

1   
Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı

almış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM 

DALI) 

 1  
Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı

almış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM 

DALI) 

  1 
Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(NEFROLOJİ BİLİM 

DALI) 

  1 Nefroloji alanında yan dal uzmanı olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ORTOPEDİK 

REHABİLİTASYON 
 1  

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

alanında almış olmak. Propriosepsiyon,

torasik manipülasyon ve egzersiz terapisi

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

DONANIMI 

(ÖNCELİKLİ ALAN) 

  1 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik

ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

lisans mezunu olmak. Doktorasını bu

alanların birinde yapmış olmak. Ağ

Teknolojileri, Yapay Zekâ veya Makine

Öğrenmesi öncelikli alanlardan en az

birinde çalışma yapmış olmak. 

BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

  1 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans

mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği

veya Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği Alanında doktora yapmış

olmak; Modelleme ve Simülasyon

teknolojileri öncelikli alanlarında

çalışmalar yapmış olmak. 

BİLGİSAYAR 

YAZILIMI (ÖNCELİKLİ 

ALAN) 

  1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım

Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Doktorasını bu alanların birinde yapmış

olmak. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi,

Büyük Veri ve Veri Analitiği, Bilgi

Güvenliği, Bulut Bilişim veya Nesnelerin

İnterneti öncelikli alanlarından en az

birinde çalışmalar yapmış olmak. 

 10163/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7339 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7340 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-Interpol

Arasında 2021 Yılında İstanbul’da  Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve
İcra Komitesi Toplantıları İçin İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4634)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin

Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 9883 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/9/2021 Tarihli ve 2018/20608 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

NOT: 25/10/2021 tarihli ve 31639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2022 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.

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


