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İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından:

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ 

GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Tem-

silciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Perso-

neli Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun ek 8 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 160 ıncı

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “otuzbir aralık” ibaresi “bir ocak” şeklinde, “otuz beş” ibaresi ise “otuz yedi” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üç

katı” ibaresi “iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Sınavı kazanıp, görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personel;

a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak ka-

zanması halinde,

b) Komiser yardımcılığı kursu sınavını kazanması halinde,

bu durumu Başkanlığa bildirir ve bu görevlerden birini tercih eder. Durumunu bildir-

meyen veya tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya

eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve

durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “6004

sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna” ibaresi “1 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Dördüncü Bölümü ile 7/7/2010 tarihli ve 6004

sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna” şeklinde

değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı birlikte

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/1/2015 29237

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/4/2017 30045
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İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE 

MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE 
İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın

alınan veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve
malzemeden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK duru-
munda olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi, değerlendirilmesi ve Kurumun asli görevlerini
aksatmamak şartıyla hizmet verilmesine ilişkin uygulama yöntemlerini, bu işlemlerin yapıl-
masında Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin uygulama sınır ve standardı ile uyulacak
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan

veya çeşitli yollarla temin edilen taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malze-
meden ihtiyaç fazlası bulunanlar veya standart dışı durumuna düşenler ile HEK durumunda
olan veya hurdaya ayrılanların tasfiyesi ve değerlendirilmesi ile hizmet verilmesinde uyulacak
usul ve esasları, bu işlemlerin yapılmasında yetkili kılınan birimlerin uyacakları kuralları, ku-
rulacak komisyonların çalışma esaslarını, elde edilen gelirin kaydı ve bu işlerle ilgili diğer hu-
susları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Mü-

dürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri
ile Hizmet Satışına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,
b) Diğer birimler : Genel Müdürlük merkez birimleri dışındaki müstakil ihale komis-

yonu ile taşınır kayıt ve işlemlerinin ayrı olarak yürütüldüğü birimleri,
c) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,
ç) Harcama yetkilisi (İta amiri) : Merkezde lojistikten sorumlu Emniyet Genel Müdür

Yardımcısını, diğer birimlerde ise harcama yetkilisi olarak belirlenen üst yöneticiyi,
d) HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde ona-

rımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve
malzemeyi,

e) Hizmet : Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müt-
tefik devletlere verilebilecek, Genel Müdürlük tarafından üretilen eğitim, bilgi, belge, teknik
inceleme ve analiz, tesis, bakım, onarım, modernizasyon, sağlık, test, bilişim ve yazılım, veriler
ve sorgulamaları, basım, yayım, çekim, montaj, seslendirme, spikerlik, tercüme, güvenlik ter-
tibatı, danışmanlık, havacılık ve benzeri hizmetler ile Genel Müdürlüğe ait taşıt, silah, mühim-
mat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme ile bina, arazi ve tesislerden istifade ettirmeyi,

f) Hurda : Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar
veya geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıt, silah, mühimmat, makine ve
teçhizat ile mal ve malzemeyi,
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g) İdare : Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerini,
ğ) İhtiyaç fazlası : Çeşitli yollardan temin edilerek kuvveye alınmış, ancak kullanıla-

bilme özelliği olmakla birlikte çeşitli nedenlerle kullanılmaksızın kuvvede bulundurulan taşıt,
silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemeyi,

h) İstekli: Yönetmelik kapsamındaki ihalelere teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
ı) Kanun : 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Ge-

reç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına
Dair Kanunu,

i) Komisyonlar : Genel Müdürlüğe ait araç, gereç, mal ve malzeme ile verilecek hiz-
metlerin standart dışı, HEK, hurda durumlarını belirlemek ve bu belirlemelere istinaden, değer
tespiti, satışı, mübadele edilmesi gibi işlemlerini yapmak üzere merkezde ve diğer birimlerde
harcama yetkilisi onayı ile konusuna göre her iş ve işlem için ayrı kurulabilecek olan teknik,
değer tespit ve ihale komisyonlarını,

j) Mal ve malzeme : Genel Müdürlüğün donanımı ile bakım, onarım ve idamesi için
zaruri olan araç, gereç, yedek parça, cihaz ve sağlık malzemeleri ile kırpıntı, döküntü malzeme
atık ve parçalarını,

k) Makine ve teçhizat: Role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile
kriminal laboratuvar malzemelerini ve bunların donanımlarını,

l) Merkez : Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez birimlerini,
m) Muhasebe birimi : Genel Müdürlük merkezinde İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe

Birimini, diğer birimlerde ise o ilin Defterdarlık Muhasebe Birimini,
n) Mühimmat : Genel Müdürlük bünyesinde bulunan silahlara ait her türlü mermi ve

cephaneyi,
o) Silah : Genel Müdürlük bünyesinde bulunan ateşli silahlar ile havan, roketatar, bomba

ve benzerlerini,
ö) Standart dışı : İmalat özellikleri itibarıyla teknik ve teknolojinin gelişimi karşısında

tip, kapasite ve niteliğini kaybeden ve kullanımından vazgeçilen silah, mal ve malzeme, mü-
himmat, makine ve teçhizatı,

p) Taşıt : Genel Müdürlüğe ait her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava
ulaştırma araçlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teknik komisyonlar
MADDE 5 – (1) Teknik komisyonlar; merkez teşkilatında Genel Müdürlük kadrosun-

dan, diğer birimlerde ise kendi kadrolarından olmak üzere, harcama yetkilisinin belirlediği bir
kişinin başkanlığında, konusunda uzman en az iki kişinin yer alacağı beş kişiden, harcama yet-
kilisinin onayı ile oluşturulur. Bu komisyonlara, gerekli görülmesi halinde, diğer kurum ve ku-
ruluşlardan da konusunda uzman üyeler dâhil edilebilir.

(2)  5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki el
telsizi, oto telsizi, sabit telsiz, role ve SSB telsizi cihazlarının da diğer demirbaş malzemelerde
olduğu gibi, harcama yetkilisinin onayına istinaden oluşturulacak komisyon marifetiyle tasfi-
yesine karar verilir. Ancak bu cihazlardan Genel Müdürlüğe tahsisli frekanslar yüklü olanlar,
preslenmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde çıkış işlemleri yapılır. Akü gruplarına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca yürürlüğe konulan atık pil ve akümülatörlerin kontrolüne dair yönetmelik hükümlerine
göre işlem yapılır.
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(3) Teknik komisyonlar, bağlı birimlerden gelen talepleri mahallinde değerlendirir ve
bu değerlendirme sonuçlarını Ek-1’deki forma uygun şekilde teknik komisyon raporu olarak
hazırlar.

(4) Teknik komisyon raporları harcama yetkilisinin onayına sunulur.
(5) Teknik komisyonlar, birimlerin kuvvesinde olan ve Kanun kapsamında bulunan

taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile mal ve malzemelerin ihtiyaç fazlası, standart
dışı, HEK veya hurda durumlarını belirler. Bu belirlemede, öncelikle satış, hibe, mübadele
veya devir edilecek malların hizmette kullanımı ile elden çıkarılması arasındaki fayda dikkate
alınır. Hizmette kullanılmasına devam edilmesinde kamu yararı görülen, yerine ikame edilmesi
mümkün olmayan, mümkün olsa da bunun zaman içerisinde hizmeti aksatacağı belirlenenlerin
standart dışı, HEK ve hurda durumlarına dair karar alınamaz.

(6) Merkez ve diğer birimler verebilecekleri hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili değer-
lendirmeye esas alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi teknik komisyonlara bildirir. Teknik ko-
misyonlar satışı yapılması talep edilen hizmetleri, yürütülen asli hizmetleri aksatıp aksatmadığı,
kamu yararı bulunup bulunmadığı gibi hususları da dikkate alarak değerlendirir ve hizmetin
satışının yapılıp yapılmamasına karar verir.

(7) İhtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda olduğuna karar verilen taşıt, silah,
mühimmat, makine ve teçhizat ile mal, malzeme ve satışı uygun görülen hizmetlere ilişkin tek-
nik komisyon kararlarını harcama yetkilisinin onaylaması halinde, onaylanan rapor ve kararlar
değer tespit komisyonlarına gönderilir.

Değer tespit komisyonları
MADDE 6 – (1) Değer tespit komisyonları; merkezde Genel Müdürlük kadrosundan,

diğer birimlerde ise kendi kadrolarından olmak üzere, harcama yetkilisi onayıyla ve harcama
yetkilisinin belirlediği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uz-
manının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur.  Bu komisyonlara mesleki bilgilerinden isti-
fade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler dâhil edilebilir. Komisyonun oluş-
turulması sırasında, görevi başında bulunamayan üyelerin yerine görev yapacak yedek üyeler
de belirlenir. Komisyon, değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları
ve ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı alan idarelerden ve fiyat araştırması
sonuçlarından yararlanabilir.

(2) Değer tespit komisyonu, teknik komisyondan gelen raporu inceler. İlgili kurum ve
kuruluşlar ile serbest piyasadan fiyat araştırması yapar ve satışı yapılacak mal ve hizmetin veya
mübadelesi yapılacak malın tahmini fiyatını tespit eder. Bu tespitlere dair komisyon kararı
Ek-2’deki forma uygun şekilde hazırlanır ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Onaylanan
kararlar, satış veya mübadele işlemlerini yürüten birime gönderilir.

(3) Teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler için değer tespiti
yapılmadan önce, satış veya mübadele işlemlerini yürüten birim tarafından merkez ve diğer
birimlerin ihtiyacının olup olmadığı otuz gün içerisinde araştırılır. İhtiyaç olmadığının anlaşıl-
ması halinde değer tespiti ve diğer işlemlere geçilir.

(4) Hizmet satışlarında verilecek hizmetin birim fiyatı tespit edilir. Bu tespitte, o yıl
içerisinde verilmesi uygun görülen hizmetin nevi, miktarı, yeri, tarihi, süresi ile tarifesi ve diğer
hususlar belirlenir ve buna dair komisyon kararları harcama yetkilisinin onayına sunulur. Satışı
onaylanan hizmetler süreklilik gösteriyorsa tarifesi, her yıl değer tespit komisyonlarınca belir-
lenir ve belirlenen tarife üzerinden ihale yapılmaksızın satışa sunulur. Süreklilik göstermeyen
hizmetler ise ihale yapılarak satılır.
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İhale komisyonları
MADDE 7 – (1) Merkez ve diğer birimlerde satış veya mübadele işlemlerini yürütmek

üzere mevzuata göre kurulan ihale komisyonları, harcama yetkilisinin onayı ile Kanun ve bu
Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak satış veya mübadele ihalelerine ilişkin işlemleri de
yürütür.

Şartname
MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ek-

leri, Emniyet Genel Müdürlüğü Pol-Net sayfasında yer alan kamu taşınır malları satış veya
mübadele şartname örneklerine uygun olarak, ihale işlemini yürüten birim veya görevlilerce
hazırlanır.

(2) Hizmet satışına ilişkin şartnameler de Emniyet Genel Müdürlüğü Pol-Net sayfasında
yer alan örneklere uygun olarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevlilerce hazırla-
nır.

Komisyonlar arasındaki koordinasyon
MADDE 9 – (1) Harcama yetkilisinin onayı ile teknik ve değer tespit komisyonlarının

oluşturulması, yazışmalara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi merkezde ilgili daire başkanlıkla-
rınca ihale aşamasına kadar yürütülür. Ancak, ihale iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığınca yapılır.

(2) Diğer birimlerde yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemler destek hizmetleri ile ilgili
birimlerce yerine getirilir.

Komisyon kararlarının alınması, yetki ve sorumluluk
MADDE 10 – (1) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Üyelerin çekimser oy kullanma

hakkı yoktur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Karşı oy verenler,
karşı oy gerekçelerini kararda belirtmek zorundadır. Komisyon üyeleri aldıkları kararlardan
sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale İşlemleri

İhale yetkisi
MADDE 11 – (1) Kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihale yapılmasına yetki vermeye

harcama yetkilisi yetkilidir.
Onay belgesi
MADDE 12 – (1) İhale işlemlerinin yürütüldüğü birim tarafından, teknik komisyon ve

değer tespit komisyonu kararı doğrultusunda, ihalesi yapılacak her iş için Ek-3’te yer alan ör-
neklere uygun onay belgesi hazırlanır ve ihale onayı alınır. Onay belgesinde ihale konusu olan
işin nevi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, te-
minat miktarı şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı
verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

(2) İhaleye çıkılarak yapılacak hizmet satışları için harcama yetkilisinden alınacak onay
belgesinde teknik komisyon ve değer tespit komisyonu kararları, verilecek hizmetin nevi, yeri
ve süresi belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar:
a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilileri,
b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve

sonuçlandırmakla görevli kişiler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye

kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
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ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurulla-
rında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 14 – (1) Merkez ve diğer birimlere intikal ettirilen ve ihale komisyonlarınca

tetkik edilen dosyada; komisyon onay belgeleri, teknik komisyon kararları, ihale onay belgeleri,
değer tespit komisyonu kararları ve saklanmasında yarar görülen diğer belgeler ile ilana ilişkin
gazete ve belgeler bulunur.

İhale dokümanı
MADDE 15 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususlardan uygun
olanlarının belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil

olacağı,
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve

esaslar,
h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken

usul ve esaslar,
ı) Teklif ve sözleşme türü,
i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
l) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar,
m) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
n) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
o) Anlaşmazlıkların çözümü.
İhalenin ilanı
MADDE 16 – (1) Satışı yapılacak mal ve hizmetin veya mübadelesi yapılacak malın

17 nci maddede belirtilen hususları ihtiva eden ilan metni aşağıdaki esas ve usuller çerçevesinde
duyurulur:

a) Tahmin edilen bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları
için belirlenen üst limite kadar olan ihale konusu işlerde, ihalenin yapılacağı yerde günlük ga-
zete çıkıyorsa ilan metni bu gazetelerden birinde ihale tarihinden en az on gün önce bir defa
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ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıkmıyorsa ilan metni ihale tarihinden en
az on gün önce ilgili idare ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılır ve belediye
yayın araçları ile duyurulur. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir. Bu yerlerde en çok yedi gün
aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

b) Tahmin edilen bedeli Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları için belirlenen üst limiti aşan
ihale konusu işlerde ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete’de ve Basın İlan Kuru-
munca tespit edilen günlük gazetelerden birinde ilan yapılır.

c) Değer tespit komisyonlarınca tespit edilen değerleri Kamu İhale Kurumunca her yıl
güncellenerek yayınlanan Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ben-
dindeki limite eşit ve altında olanlar ise en az üç firmanın ihaleye daveti ile ilansız olarak ger-
çekleştirilebilir.

ç) Değer tespit komisyonlarınca tespit edilen değerleri Kamu İhale Kurumunca Kamu
İhale Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen limite eşit
veya üzerinde olan ihale konusu işler için ulusal gazetelerin birinde ihale tarihinden en az yirmi
gün önce bir defa ilan yapılır.

(2) İdare işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka
gazeteler veya öteki yayın araçları ile de yayınlatabilir. Ayrıca, ihaleyi yapan idarenin varsa
internet sitesinde de yayınlanabilir.

(3) İlan giderleri Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 17 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhaleyi yapan idarenin adı, adresi, faks ve telefon numarası,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Satışı veya mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi, motor gü-

cü, kilometresi, faal olup olmadığı, varsa hasar durumu (yüzde olarak),
ç) Satışı veya mübadelesi yapılacak malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup

olmadığı,
d) Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin özellikler,
e) Verilecek hizmetin yeri, nevi, süresi ve özellikleri,
f) Değer tespit komisyonunca belirlenen tahmini bedel,
g) Geçici teminat miktarı,
ğ) İhalenin açık artırma usulü ile yapılacağı,
h) Tekliflerin ihale komisyonları önünde sözlü olarak verileceği,
ı) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
i) İhale konusu işin ve belgelerinin nerede görülebileceği,
j) İsteklilerden ihaleye getirilmesi istenilen belgelerin neler olduğu,
k) Şartnamenin bulunup bulunmadığı, varsa şartnamenin nasıl ve nereden temin edile-

bileceği,
l) Sözleşme yapılıp yapılmayacağı.
Teminat
MADDE 18 – (1) Satışı veya mübadelesi yapılacak taşıt, silah, mühimmat, makine ve

teçhizat ile mal ve malzemenin özelliğine göre, ihaleye katılacaklardan, tahmini bedelin yüzde
üçünden az olmamak üzere harcama yetkilisinin onayı ile belirlenecek oranda geçici teminat
alınır.
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(2) İhale komisyon kararının onaylanmasını müteakip ihaleyi kaybedenlere teminatları
iade edilir. İhaleyi kazanan alıcıya ihale bedelini ödemek ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak
yerine getirmek kaydıyla teminatı iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 19 – (1) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler,
ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları,

kabul edilir.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen

belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 20 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az otuz tak-

vim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(2) İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belir-
lenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunur. İstekli, idarenin bu talebini ka-
bul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden
isteklinin geçici teminatı iade edilir.

(3) Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici
teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin
hükümlerle uydurmak zorundadır.

(4) Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Uygun bedel
MADDE 21 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif

edilen bedellerin en yükseğidir.
İhale komisyonunun takdir yetkisi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir.
(2) Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 23 – (1) İhale komisyonu tarafından alınan kararlar, komisyon başkanı ve

üyelerinin ad ve soyadları ile esas görevleri belirtilerek yazılır ve imzalanır.
(2) Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi ta-

rihte ve hangi istekli üzerinde kaldığı ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise se-
bepleri belirtilir.
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İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 24 – (1) İhale komisyonunca alınan ihale kararları Ek-4’te yer alan form ör-

neklerine uygun şekilde hazırlanır ve harcama yetkilisi tarafından, karar tarihinden itibaren en
geç yedi iş günü içinde onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.

(2) Harcama yetkilisi tarafından ihale kararı iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 25 – (1) Harcama yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı

tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle
bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya veril-
mesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale kararlarının harcama yetkilisi tarafından iptal edilmesi halinde de durum is-
tekliye aynı şekilde bildirilir.

İtiraz
MADDE 26 – (1) İhalede hazır bulunanlar tarafından ihale işlemlerine karşı, ihale ko-

misyonunun bağlı bulunduğu birime itiraz edilebilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya
noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekilini göndermeyenler, ihalenin yapılış usulüne ve
sonucuna itiraz edemez.

İhale usulü
MADDE 27 – (1) İhaleler bütün isteklilerin teklif verebildiği açık artırma usulü ile ya-

pılır. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, ilk teklifler açıklanır. İhale teklif
edilen fiyatlar üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır.

(2) Ancak, değer tespit komisyonunca tespit edilen değeri Kamu İhale Kurumunca her
yıl güncellenerek yayımlanan Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendindeki limite eşit ve altında olanlar en az üç firmanın ihaleye daveti ile ilansız olarak ger-
çekleştirilebilir.

İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması
MADDE 28 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilanlar
geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini et-
kileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istek-
lilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapı-
labilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname,
son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı
elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Ancak, faksla yapılan
gönderimlerin alındığı teyit edilmek zorundadır.

(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en
fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce
vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(4) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep
edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama talep eden firmaya
ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi
sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durum-
larda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayınlanabilir.
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İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 29 – (1) İhalenin niteliği ve büyüklüğüne göre idari şartnamede, ekonomik

ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin istenmesi halinde ilgili süre ve şartlar
idare tarafından belirlenir.

(2) Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye ka-
tılamaz.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 30 – (1) Tekliflerin hazırlanmasında ve sunulmasında aşağıdaki hususlara

uyulur:
a) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak

istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un-
vanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin
hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanarak kaşelenir veya mühürlenir.

b) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubuna isteklilerin adı, soyadı veya firma ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açıl-
maksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayan tekliflerin alınış zamanı tutanakla tespit
edilir.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alına-
maz ve değiştirilemez.

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 31 – (1) Teklif zarflarının alınması ve açılmasında aşağıda belirtilen hususlara

uyulur:
a) Teklif zarfları ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ihale do-

kümanında belirtilen yere teslim edilir. İdarece her ihale için teklif veren istekliye alınış sırasına
göre birden başlayan sıra numaralı alındı belgesi verilir.

b) Posta ile gelen teklif zarfları için ilanda belirtilen birimlere teslim saati esas alınır.
İlanda belirtilen son teklif verme saatinden sonra söz konusu birimlere teslim edilen teklif zarf-
ları zamanında verilmemiş kabul edilir ve işleme alınmaz.

c) İdare personeli tarafından teslim alınan teklif zarflarına teslim alınma sıra ve zama-
nını gösterecek şekilde bir dizi pusulası tanzim edilir. Toplanan teklif zarfları, idare personeli
tarafından, dizi pusulası ile birlikte ihale komisyonu üyelerinin huzurunda komisyon başkanına
teslim edilir.

ç) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İhale komisyonu tara-
fından hazır bulunan isteklilerin huzurunda, ilanda veya idari şartnamede belirtilen saatte, alınış
sırasına göre teklif zarfları açılır.

d) İsteklinin kendisi veya yetkili temsilcisinin ihale komisyonu toplantısında hazır bu-
lunması durumunda; teklif zarfının üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu veya ihaleyi yapan
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idarenin adının yazılı olmaması durumları hariç olmak üzere, idari şartnamede de belirtilmiş
olması kaydıyla zarfın üzerinde eksik olan diğer hususlar tamamlatılarak teklif değerlendiril-
meye alınır.

e) İhale komisyon başkanlığınca değerlendirmeye alınmayan teklif zarfları yedi gün
içerisinde adresi varsa teklif sahibine gerekçesi yazılarak muhteviyatı ile birlikte iade edilir.

f) Değerlendirilmeye alınan teklif zarfları için teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı ile zarf muhteviyatı yazılarak zarf açma tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin
eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan
istekliler hazırlanan tutanakta belirtilir. Değerlendirilmeye alınmayan teklif zarflarına da tuta-
nakta yer verilir.

g) İsteklilere teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan zarf açma tutanağı
ihale komisyonu başkan ve üyelerince imzalanır.

İhalenin icrası
MADDE 32 – (1) İlk teklifler tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile ya-

pılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazıl-
masını sağlar. Bundan sonra istekliler sırası ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden
çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin
imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

(2) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamaz.
(3) Teklif yapıldığı sırada, yapılan artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden ko-

misyonun huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden
çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremez.

(4) Geçici teminat mektupları veya teklif mektuplarının bulunmadığı teklif zarfları, hiç-
bir şekilde değerlendirilmeye alınmaz.

İhale sonucunun karara bağlanması
MADDE 33 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale komisyonunca;
a) İhalenin yapıldığı ancak harcama yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve

şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin on beş günü geçmemek üzere başka
bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,
hususlarından birine karar verilir.
(2) Verilen karar gerekçeli olarak karar özeti halinde yazılarak komisyon başkan ve

üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
İhalenin yapılamaması
MADDE 34 – (1) Yapılan ihalede istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son tek-

lifleri uygun görülmediği takdirde, şartnamede belirtilen nitelik ve şartlar aynen muhafaza edil-
mek suretiyle yeniden ihale açılabilir.

(2) İhale dokümanındaki hata ve çelişkilerden dolayı istekli çıkmadığının anlaşılması
durumunda ise ihale dokümanından kaynaklanan hatalar düzeltilerek yeniden ihaleye çıkılır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 35 – (1) Onayda ve ilanda sözleşme yapılması belirtilmişse ihale kararının

harcama yetkilisince onaylanmasını müteakip alıcı, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren on beş gün içinde idarece imzalanarak verilen sözleşmeyi notere tasdik ettirerek, is-
tenmişse kesin teminatı idareye vermek zorundadır.
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(2) Alıcının, aynı süre içerisinde ihale bedelini ve alıcıya ait bulunan vergi, resim ve
harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde pro-
testo çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydo-
lunur.

Sözleşmede bulunması gereken hususlar
MADDE 36 – (1) Yapılan ihale sonucunda satışına karar verilen mal veya hizmet veya

mübadelesine karar verilen mal için onay belgesinde belirtilmiş ise idare ile alıcı arasında satış
veya mübadele sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme idare adına harcama yetkilisi tarafından im-
zalanır.

(2) Satış veya mübadele sözleşmesinde;
a) Taraflara,
b) Satış konusu mal veya hizmetin veya mübadele konusu malın cinsi, markası, modeli,

satış veya mübadele tutarı ile teknik özellikleri ve evsafına,
c) Ödeme şartları ve şekline,
ç) Teslim etme ve alma süresi ile teslim etme yeri, şekli ve şartlarına,
d) Kesin teminat alınacaksa miktarına,
e) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza ve sözleşmenin fes-

hi hükümlerine,
f) Mücbir sebep halleri ve tevsikine,
g) Uyuşmazlıkların halline,
ğ) Yürürlük süresine,
ve gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarifeye Bağlı veya Bedelsiz Hizmet Satışı, Mübadele,

Hibe, Yardım ve Bedelsiz Devir

Tarifeye bağlı hizmet satışı
MADDE 37 – (1) Merkez ve diğer birimlerde, tarifeye bağlı olarak satışına karar ve-

rilen hizmetlerin nevi, yeri, hangi tarihler arasında verilebileceği ve süresi teknik komisyonca
tespit edilerek hazırlanan komisyon raporu harcama yetkilisince onaylandıktan sonra tarifeleri
tespit edilmek üzere değer tespit komisyonuna gönderilir.

(2) Değer tespit komisyonu raporu harcama yetkilisince onaylandıktan sonra satışa su-
nulan hizmetler uygun görülen vasıtalarla duyurulur. Tarifeye bağlı olarak satışa sunulan hiz-
metlere ilişkin talepler hizmeti veren birimler tarafından değerlendirilir ve asli görevini aksat-
mayacak şekilde verilir.

(3) Hizmeti veren birim tarafından, hizmetin özelliğine göre sözleşme yapılması uygun
görülüyorsa yapılacak sözleşmeyi müteakip, gerek görülmüyorsa ödemeye ilişkin belge alın-
dıktan sonra hizmet verilir.

Mübadele
MADDE 38 – (1) Teknik komisyonlarca ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda

durumunda olduğu belirlenen taşıt, silah, mühimmat, makine, teçhizat, mal ve malzeme
Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen veya bunların
sahip oldukları mal ve malzeme ile mübadele edilebilir.

(2) Mübadele işleminde, mübadele edilen mal ve malzemenin piyasa fiyatlarının eşit-
liğinden ziyade, bunların mübadelesinden temin edilen fayda esas alınır. Fiyatların bir diğerine
yakın değerde olması yeterlidir.
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(3) Mübadele işleminde, mübadele edilen mal karşılığında alınan malın aynı cins olması
şart değildir. İdare tarafından ihtiyaç duyulan değişik mallar, mübadele edilen mal karşılığında
alınabilir.

(4) Teknik komisyonlar tarafından ihtiyaç fazlası, standart dışı, HEK veya hurda duru-
munda olduğu belirlenen mal veya malzemelerin, değer tespit komisyonlarınca değerleri tespit
edildikten sonra,  mal veya malzemelerin satış veya mübadele yöntemlerinden hangisi ile elden
çıkartılacağına ve ihtiyaç duyulan malın hangisinin mübadele yoluyla alınacağına idareler karar
verir.

(5) İdareler tarafından mübadeleye karar verilmesi halinde mübadeleye konu mal veya
malzemenin değer tespit komisyonlarınca belirlenen değerleri de göz önünde tutularak ihtiyaç
duyulan mal veya malzemelerin yetkili birimlerce belirlenen yaklaşık maliyetleri çerçevesinde
mal veya malzemelerin tespiti idarelerce yapılır ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Mü-
badele işlemi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) İhtiyaç duyulan mal veya malzemenin kamu kurum veya kuruluşlarından mübadele
edilmesi veya tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde
taraflar arasında yapılacak bir sözleşme çerçevesinde mübadele işlemi gerçekleştirilebilir.

(7) Kırpıntı kâğıt, kullanılmış yağ ve döküntü durumundaki atık mal ve malzemelerin
mübadelesi, birim fiyat tespit edilerek yıllık olarak da yapılabilir. Bunlardan sürekli biriken ve
depolanmasında zorluk çekilen mal ve malzemeler; değer tespit komisyonlarınca birim fiyatları
tespit edilerek mübadele işleminde birim miktar karşılığı alınan malın aynı fiyat ve miktarı
üzerinden yapılan sözleşme ile bir yıl süreyle mübadele edilebilir.

Hibe ve yardım
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan taşıt, silah, mühimmat, makine

ve teçhizat ile mal ve malzemeler, Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve
menfaatlerine aykırı olmadığı hususunda Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak sure-
tiyle, dost veya müttefik devletlerin emniyet ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ve
değer tespit komisyonu tarafından bedeli de belirlendikten sonra İçişleri Bakanının onayı ile
hibe edilebilir ya da değeri üzerinden veya değerinden daha az bir bedel karşılığında yardım
olarak verilebilir.

Bedelsiz hizmet satışı
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte tarifeye bağlı olarak veya ihale yoluyla satışı dü-

zenlenen hizmetler, Dışişleri Bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle dost veya müttefik dev-
letlere Emniyet Genel Müdürünün onayı ile bedelsiz olarak da verilebilir.

Bedelsiz devir
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğe konu taşınırlar; gerek görülmesi halinde, harcama

yetkilisinin onayı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde
ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşlarına, milli emlak müdürlüklerine veya Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Satıştan Sağlanan Gelirin Ödenek Kaydı

Gelirlerin tahsili ve ödenek kaydı
MADDE 42 – (1) Satılan taşıt, silah, mühimmat, makine ve teçhizat, mal ve malzeme

ile verilen hizmetten yurt içinde elde edilen Türk parası veya yurt dışından elde edilen döviz-
lerin Türk parası karşılıkları bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Satılan mal ya da hizmet karşılığı bedel, muhasebe birimine, alıcı tarafından Türk
parası veya döviz karşılığı Türk parası olarak nakden ve defaten yatırılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tescil ve kaydı gereken mal ve malzemeler
MADDE 43 – (1) İlgili mevzuatı gereği tescil ve kaydı gereken mal ve malzemenin

elden çıkarılması durumunda;
a) Kayda girmesinde uygulanan mevzuat ve işlemler, kayıtlardan çıkarılması işlemle-

rinde de uygulanır.
b) Taşıtlar için ayrıca, teknik komisyon tarafından Ek-5’te yer alan araç tespit tutanağı

düzenlenerek değer tespit komisyonuna gönderilir. Değer tespit komisyonunca değer tespiti
yapılan ve Ek-2’de yer alan onay alınan taşıtlara yetkili birim amirince Ek-3’te yer alan ihale
onayı alındıktan sonra, bu taşıtlar için Emniyet Genel Müdürlüğü Pol-Net sayfasında yer alan
şartname ile şartname eki liste, Ek-6’da yer alan formlara uygun olarak hazırlanır. Menşe bel-
gesi ve fatura yerine geçerli olmak üzere Ek-7’de yer alan taşıt satış veya mübadele senedi dü-
zenlenerek ihaleyi kazanan kişiye verilir.

c) Silahların ve bu silahlara ait mermilerin satışı hususunda Genel Müdürlükçe yürür-
lüğe konulan yönetmelik hükümleri uygulanır.

ç) Telsiz Kanunu kapsamına giren makine ve teçhizattan, bu Yönetmelik hükümleri ge-
reğince elden çıkarılması gerekenlerin satış, devir veya hibe işlemleri, Telsiz Kanunu ve buna
istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

İdarenin görev ve sorumluluğu ve isteklinin yetkisi
MADDE 44 – (1) İdare 35 inci maddede yazılı süre içerisinde sözleşme yapılması hu-

susunda kendisine düşen görevleri yapmakla ve şartnamede belirtilen malı veya hizmeti alıcı-
sına teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde alıcı, teslim
tarihinden itibaren on beş gün içinde on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şar-
tıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde alıcının yatırmış olduğu kesin teminat ve ihale
bedeli geri verilir. Alıcı, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye
hak kazanır.

(2) Tebligatın yasal süre içerisinde yapılmamasından dolayı idarenin zararına sebep
olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Şikayetlerin incelenmesi ve anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 45 – (1) İdare ve ihale komisyonu, ihalenin ilgili mevzuata uygun olarak ya-

pılması hususunda isteklilere karşı sorumludur. Sözleşme yapılmamış olması kaydıyla bu so-
rumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia eden istekli ihale süreci içindeki bütün işlem veya eylemlerle ilgili
yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

(2) İdareye şikâyet süresi; ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemin far-
kına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren beş gündür.

(3) Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı
yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(4) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gü-
nünü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

(5) Başvurular, idareye hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçelerde;
a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi,
b) Başvuru konusu ihale,
c) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular, sebepleri ve dayandığı deliller,
ç) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ,

ilan veya bildirim tarihi,
belirtilir.
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(6) Başvuran, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebilir.
Belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanarak belgeler
eklenir.

(7) Aynı kişi bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet baş-
vurusunda bulunabilir.

(8) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun idare tarafından kayda alındığı
tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

(9) Dilekçe üzerine, başvurulan idare tarafından alınan dilekçelerin derhal kaydı yapılır,
kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Ayrıca başvuru sahiplerine kayıt tarihini ve sa-
yısını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.

(10) İhale yetkilisi bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla ra-
portöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre şikayetle ilgili kararını verir. Şikayete konu is-
tenilen her türlü bilgi ve ihale dokümanı ihale komisyonunca veya birim amirliğince verilir.

(11) Şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar idarece göste-
rilir:

a) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,
b) Başvuruya konu ihale,
c) Başvuran,
ç) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,
d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,
e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,
f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,
g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici

önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği,
ğ) İhale yetkilisinin adı, soyadı ve imzası.
(12) İdare şikayet üzerine verdiği nihai kararı en geç yedi gün içinde şikayet başvuru-

sunda bulunana bildirir.
(13) Şikayet yapıldıktan sonra, inceleme süreci devam ederken ihale yetkilisince ive-

dilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususunda
karar verilmedikçe idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak hazırlanan bu karar, sözleşme imzalanmadan en az beş gün önce şikayette bu-
lunan istekliye tebliğ edilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa,
ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

(14) Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;
a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına

gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,
b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderileme-

yecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin
iptali,

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,
hususlarından birine karar verilir.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SUBAY VE 

ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu mu-

vazzaf ve sözleşmeli subay ile astsubayların atamalarına dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu muvazzaf ve

sözleşmeli subay ile astsubayları kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı Kanununun 8 inci ve 23 üncü maddeleri ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri hükümlerine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadro-

ların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,
b) Atamaya yetkili amir: Bakanı veya Bakan tarafından atama usul ve esaslarını belir-

leyen mevzuat hükümleriyle atama yetkisi tanınan veya yetki devri yapılan personeli, 
c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,
e) Branş: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,
f) Değerlendirme: Personelin tanımlanan görevlerini yerine getirmedeki başarı düzeyini

ölçen ve mesleki gelişimini sağlayan işlemleri, 
g) Deniz hizmet süresi: Personelin, deniz hizmeti olarak kabul edilen görevlerde geçir-

miş olduğu ve 42 nci maddeye göre hesaplanan süreyi,
ğ) Hizmet bölgesi: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarının konuş ve kuruluş duru-

muna göre belirlenen atama yerini,
h) Hizmet bölgesi derecesi: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10 uncu maddede

belirtilen kıstaslar dikkate alınarak belirlenip yayımlanan ve rakamlarla ifade edilen dereceyi,
ı) Hizmet bölgesi süresi: Hizmet bölgesi derecelerine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından 10 uncu maddede belirtilen kıstaslar dikkate alınarak kara birliklerinin bulunduğu
her bir hizmet bölgesi için belirlenip yayımlanan personelin görev yapacağı asgari hizmet sü-
resini,

i) Hizmet bölgesi kalış süresi: Personelin bir hizmet bölgesine ilk katılış tarihi ile ayrılış
yaptığı tarih arasındaki geçen ve 11 inci maddede belirtilen sürelerin toplamını, 

j) İhtisas: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi
amacıyla oluşturulan, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

k) Özel ihtisaslı personel: Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, özel yetenek isteyen
pilot, uçuş operatörü, arama kurtarma operatörü, dalgıç, kurbağa adam, özel harekât, uçuş tek-
nisyeni ihtisas alanlarında görevlendirilmek üzere; ilgili kursları başarı ile bitiren personeli,
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l) Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez teşkilatında görevli başkanlar: 12/12/2016 tarihli
ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığı
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Başkanlık, Genel
Sekreter, Karargah Destek Kıtalar Komutanı ve Özel Kalem Müdürü kadro görev yerlerine
atanmış personeli, 

m) Kara birliği: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, malzeme ve kadrosunda (TMK)
“kara” olarak tanımlanmış birlik veya görevleri,

n) Kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerleri: 31/10/2016 tarihli ve
2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 1
ve 2 numaralı branş belirleme çizelgelerinde (X) işareti ile belirtilen subay ve astsubayların
görevlendirilebilecekleri veya atanabilecekleri Ek-2’de gösterilen kadro görev yerlerini,

o) Kritik ve kilit kadro görev yeri: Görev ihtiyaçlarına göre tespit edilen, özel nitelikli
personel istihdamını gerektiren ve Bakanlık tarafından belirlenen kadro görev yerlerini,

ö) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda branş
durumu itibarıyla başarı düzeyine göre kuradan muaf tutulacak personel miktarını,

p) Personel: Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı muvazzaf ve sözleşmeli subay ve astsu-
bayları, 

r) Planlı değişim: Personelin, mesleki gelişim programlarında öngörülen görevleri icra
etmesi ve üst görevlere hazırlanması maksadıyla görev yapmakta olduğu hizmet bölgesinden
farklı dereceli hizmet bölgeleri arasında bir sıra dâhilinde atanmasını,

s) Yüzer birlik: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, malzeme ve kadrosunda (TMK)
“yüzer” olarak tanımlanmış birlik veya görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Atamalarda hizmet bölgesinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte

belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz.
(2) Personel, görev ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kap-

samında, meslek hayatları boyunca farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine
tabi tutulur.

(3) Personel atamaları, bu Yönetmelik esaslarını ve mesleki gelişim programlarının
maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış mesleki gelişim planlarına uygun olarak, planlı
değişimi sağlayacak şekilde yapılır.

(4) Kritik ve kilit kadrolar hariç olmak üzere yapılan atamalarda, aynı branş veya ihti-
sasa sahip personelden aynı hizmet bölgesini tercih edenlerin atamasında 12 nci maddedeki
esaslar göz önünde bulundurulabilir.

(5) Birliklerin personel yönünden desteklenmesi iç güvenlik öncelikleri, risk analizleri
ve muhtemel gelişmelere göre; Bakanlıkça belirlenen güvenlik öncelikleri ve özel kanunlarda
yer alan görevler esas alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. 

(6) Personelin, atandığı hizmet bölgesinde hizmet süresini tamamlaması esastır. 13 üncü
maddede belirtilen sebepler hariç olmak üzere hizmet bölgesi sürelerini tamamlamayanlar hiz-
met bölgelerinin değiştirilmesi suretiyle atamaya tabi tutulmaz.

(7) İhtiyaç duyulması halinde subay kadro görev yerlerine, liyakat esas alınarak em-
salleri arasında temayüz etmiş astsubaylar atanabilir. Bu şekilde atanan astsubaylar için astları
hakkında değerlendirme işlemi yapabilmek için rütbe şartı aranmaz.
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(8) Atama yayımlandıktan sonra; herhangi bir sebeple, atamanın ertelenmesi veya iptal
edilmesi hususunda başvuru ve teklif yapılamaz.

(9) Karşılıklı anlaşmak suretiyle atama ve yer değiştirmeye yönelik teklif yapılamaz. 
(10) Kadrolarda gösterilen branş ve rütbedeki personelin o kadroya atanması esas alınır.

Ancak branş, rütbe veya nitelik itibarıyla karşılanamayan kadrolara diğer branş veya rütbeler-
den personel atanabilir.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalar ölçüsünde atamalarda personelin asgari sa-
yıda hizmet bölgesi değiştirmesi esas alınır. Atamaların, personelin atandığı hizmet bölgesinde
asgari iki yıl görev yapacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

(12) Personelin Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenerek yayımlanan deniz hizmet
sürelerini tamamlamaları esastır. Deniz hizmet süreleri, emsallerinin gerisinde kalan personel
ile deniz hizmet süresi zorunluluğunu tamamlamış personel, yüzer birliklerde mevcudun kad-
royu destekleme oranlarının yüzde yüzün altına düşmesi veya personel rütbelerinin kadro rüt-
belerinden düşük kalması ile seferberlik ve savaş halinde yüzer birliklere atanabilir.

(13) Birliklerin personel yönünden desteklenmesinde öncelik, yüzer birliklerdir. Yüzer
birliklerin kadroya göre mevcut oranının yüzde yüz oranında tutulması esas alınır. Kara birlik-
lerine ise; personel mevcutları ve görev ihtiyacı da göz önünde bulundurularak benzer kadrolu
birlikler mümkün olduğunca eşit seviyelerde desteklenecek şekilde atama yapılır.

(14) Personelin atamaları eşleri ile aynı yüzer birlikte olmayacak şekilde yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama Yetkileri ve Geçici Görevlendirmeler

Atama yetkileri
MADDE 6 – (1) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları, Sa-

hil Güvenlik Bölge Komutanları ve amiraller, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca atanır.

(2) Amiraller haricinde Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların
atamaları Bakan tarafından, diğer subay ve astsubayların atamaları atamaya yetkili amirler ta-
rafından yapılır. 

Birlikler arası geçici görevlendirmeler
MADDE 7 – (1) Personelin atandığı kadro görev yerinde çalıştırılması esastır. Ancak

acil ve zorunlu durumlarda; personel, yetkili makam tarafından bulunduğu görevden alınarak
diğer bir kadro görev yerinde geçici olarak görevlendirilebilir. 

(2) Geçici görevlendirme, ilk görevlendirmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içeri-
sinde toplamda altı ayı geçemez.

(3) Yapılacak görevlendirmelerin personelin branş ve rütbesine uygun olmasına dikkat
edilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına yönelik esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler
MADDE 8 – (1) Lüzum görüldüğü hallerde Bakan tarafından Emniyet Genel Müdür-

lüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki
personel, geçici olarak görevlendirilebilir. Bakan bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şe-
kilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave
mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır. 
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(2) Birinci fıkraya göre görevlendirilen personelin;

a) Aylık ve diğer mali haklar ile sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanır. 

b) Değerlendirme ve diğer özlük işleri tabi olduğu mevzuata göre kendi kurumu tara-

fından yürütülür.

c) Disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılır ve disiplin so-

ruşturma dosyası işlem yapılmak üzere hakkında disiplin soruşturması yapılan personelin men-

subu olduğu kurumun yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki devlet hizmetlerinde görevlendirme

MADDE 9 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay ve astsubaylar, sahil

güvenlik hizmetlerinden başka bir göreve atanmazlar. Ancak lüzum görüldüğü hallerde, ilgili

mevzuat doğrultusunda Bakan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki devlet hiz-

metlerinde görevlendirilebilirler. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel,  görevlendirildik-

leri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel

gibi faydalandırılır. Aylık ve diğer mali haklar ile sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden

karşılanır. Değerlendirme ve diğer özlük işleri tabi olduğu mevzuata göre kendi kurumu tara-

fından yürütülür.

(2) Bu personel için görev süresi bir yıldır. Bu süre Bakanın onayı ile kısaltılabilir veya

uzatılabilir.

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları dışında görev yapan personelin; görevlendi-

rildikleri hizmet bölgesi Sahil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanan hizmet bölgesi dereceleri

listesinde yer almıyorsa buralarda geçirecekleri süreler 10 uncu maddenin birinci fıkrasında

belirtilen esaslar dikkate alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek olan hizmet

bölgesi derecesinden sayılır. 

(4) Disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılır ve disiplin so-

ruşturma dosyası işlem yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Bölgesi Derece ve Süreleri

Hizmet bölgesi derece ve sürelerinin tespiti

MADDE 10 – (1) Personelin atanacağı hizmet bölgesi derece ve süreleri; hizmet böl-

gelerinin genel gelişmişlik düzeyi, barınma imkânları, coğrafya ve iklim koşulları, eğitim im-

kânları, emniyet ve asayiş, sosyal ve kültürel imkânlar, sağlık imkânları, günlük yaşam, özlük

haklarındaki farklılıklar, bölgenin atamaya esas bilgi formlarında istenilme düzeyleri, ulaştırma

ve haberleşme imkânları dikkate alınır. 

(2) Hizmet bölgesi derece ve süreleri; idari, asayiş veya zaruri sebeplerden dolayı ihti-

yaç duyulması halinde güncellenir. 

(3) Hizmet bölgeleri 4 dereceye ayrılmıştır. Bu kapsamda;

a) Kara birliklerinin konuşlandığı hizmet bölgeleri 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece olup

hizmet bölgesi dereceleri ile hizmet bölgelerinde geçirilecek asgari süreleri gösterir listeler Sa-

hil Güvenlik Komutanlığınca yayımlanır. Personelin aynı hizmet bölgesinde kesintisiz olarak

on yıldan daha uzun süre görev yapmaması esas alınır. Ancak bu personelden hizmetine ihtiyaç

duyulanlar ile kritik ve kilit kadro görev yerlerinde görev yapanlar ve özel ihtisaslı personel

için süre ile ilgili bu hükümler uygulanmaz.
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b) Yüzer birlikler 4 üncü derecedir. Bu birliklere atanmış personel için hizmet bölgesi
kalış süresi en fazla altı yıl olup asgari hizmet bölgesi süresi yoktur. Ancak deniz hizmet süresini
tamamlamasına bir yıl kalan personel ile arama kurtarma gemilerine atanan personelin istekli
olmaları durumunda mesleki gelişim planı dâhilinde buralardaki hizmet bölgesi kalış süreleri
her seferinde iki yıla kadar olmak üzere en fazla iki sefer uzatılabilir.

Hizmet bölgesi süresinin hesaplanması
MADDE 11 – (1) Personelin hizmet bölgesi kalış süresi, atandığı hizmet bölgesine ka-

tılış tarihi ile ayrılış tarihi arasındaki bu Yönetmelikte sayılan süreleri kapsar.
(2) Personelin göreve katılış tarihinden itibaren aylıksız izin ve toplamda 30 günü aşan

istirahat süreleri hizmet bölgesi kalış süresinden sayılmaz. Bunların dışındaki görevden ayrı
kalınan süreler hizmet bölgesi kalış süresinden sayılır.

(3) Bulundukları hizmet bölgesi kalış sürelerini, katılışlarına göre 30 Eylül tarihine ka-
dar dolduranlar, kendi istekleri halinde ve bu Yönetmelikte belirtilen başka bir engel hal yoksa
o yılın atama planına alınırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Esaslar

Atamalarda dikkate alınacak esaslar
MADDE 12 – (1) Personelin atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve

görev ihtiyacı prensibine uygun olarak hizmet bölgeleri arasında aşağıdaki kıstaslar dikkate
alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.
b) Kadro ihtiyaçları.
c) Yüzer birlik hizmet zorunluluğu.
ç) Hizmet bölgesindeki hizmet süresi.
d) Terfi durumu.
e) Branş ve/veya ihtisasları.
f) Kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya bakmakla yükümlü

olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi
kaydıyla kardeşinin hayati önemi haiz sağlık durumları.

g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.
ğ) Asayiş, idari ve zaruri sebepler.
(2) Belediye hudutları içindeki nüfusu 1.000.000’u aşan ilçeler hariç, personel ve eşle-

rinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere atamaları yapılmaz. Uçak bakım branşlı
ve özel ihtisaslı personel için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Deniz hizmet süresi dolan personelin; istekli olmaları halinde, branşlarının kadroyu
destekleme oranına bağlı olarak yüzer birliklerde göreve devam etmeleri sağlanır.

(4) Kritik ve kilit kadro görev yerlerine atamalarda, personelin mesleki gelişim planı,
branş ve ihtisasları, mesleki başarısı ve safahatı, uzmanlık alanı, akademik çalışmaları, liderlik
ve yönetim yetkinlikleri esas alınır. 

(5) Kritik ve kilit kadro görev yerlerinde iki yıl görev yapılması esas olup 13 üncü mad-
dede belirtilen nedenlerden dolayı bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(6) Envantere girecek yeni bir yüzer unsura personel atanırken; liyakat, lisan bilgisi,
rütbe, değerlendirme notu, başarı durumu ve disiplin durumu ile tercihen aynı veya benzer sis-
temlere sahip yüzer birliklerde görev yapma durumu dikkate alınır. 

(7) Yurt dışı görev veya kurslardan/eğitimlerden dönen personel, değerlendirme notu
ve hizmet safahatı dikkate alınarak lisan bilgisi ve yurt dışı görev veya kurs/eğitim tecrübesin-
den azami derecede faydalanılacak kadro görev yerlerine atanır. Ancak bu durum personelin
mesleki gelişim planında yer alan komutanlık görevlerine atanmasına veya eksik deniz hiz-
metlerinin tamamlatılmasına engel teşkil etmez.
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(8) Personelin çocuklarının yükseköğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eği-
tim ve okul durumlarına bağlı atanma istekleri imkânlar nispetinde karşılanır. 

(9) Disiplinsizlik ve başarısızlıkta ısrar edenlerin ve bunlardan yeniden kazanılması
mümkün olmayanların görev yeri değişikliği maksadıyla atama teklifi yapılmaz; amirlerince
Sahil Güvenlik Komutanlığından ilişiğinin kesilmesi maksadıyla 31/1/2018 tarihli ve 7068 sa-
yılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edil-
mesine Dair Kanuna göre işlem başlatılır. 

(10) Atamalarda görev ihtiyacının yanında; personelin kişisel nitelikleri ile imkânlar
nispetinde kendi eş ve çocuklarının durumları göz önüne alınarak hizmetin zorlukları ve ko-
laylıklarını personele eşit olarak dağıtacak şekilde planlama ve uygulama yapılır.

(11)  Bir atama emrinde atamaya tabi tutulan personel sayısı; subay ve astsubay mev-
cudunun ayrı ayrı, kara birliklerinde yüzde otuz beşini, yüzer birliklerde ise yüzde ellisini ge-
çemez. Ancak 13 üncü maddede belirtilen durumlarda veya subay ve astsubay toplam mevcudu
beş ve daha az olan birliklerde bu oranlar dikkate alınmaz. 

(12) Atamalarda silahlı kolluk gücünün gerektirdiği hiyerarşik yapının oluşturulması,
korunması, bilgi birikim ve tecrübelerin aktarılması ile yüzer birlikler arası rütbe farklılıklarının
asgariye indirilmesi esas alınır.

(13) Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğına ait kadrolara, bu makamlarca belirlenen özel ölçütler yok ise görev yerinin özelliğine göre,
mesleki gelişimi de dikkate alınarak lisan bilen, emsalleri arasında temayüz etmiş, nitelikli,
hizmet safahatı uygun, başarılı ve imkânlar ölçüsünde karargâh görevleri yapmış subay ve ast-
subaylar atanır.

(14) Yüzer birliklerde görevli olan veya birlik komutanı görevinde bulunan personel,
mesleki gelişim planları kapsamında tefrik edilecekleri üç ay ve daha uzun süreli kurs ve eği-
timler süresince bulundukları birlik komutanlığı veya bir üst komutanlık emrine atanırlar.

(15) Atamalar farklı hizmet bölgelerinde ve farklı tip yüzer birliklerde görev yapacak
şekilde planlanır. 3 üncü derece hizmet bölgesi olarak belirlenen bölgelerde hizmet bölgesi
kalış süresini tamamlayan personel müteakip atamalarda, istekli olma durumu hariç 3 üncü de-
rece hizmet bölgelerine tekrar atanmaz.

Hizmet bölgesi süresini tamamlamadan veya genel atama dönemine bağlı
kalınmaksızın atama yapılabilecek haller

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki hallerde, hizmet bölgesi kalış süresini tamamlamadan veya
genel atama dönemine bakılmaksızın her zaman atama yapılabilir:

a) Kendisinin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının veya bakmakla yükümlü
olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi
kaydıyla kardeşinin hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadro görev yerlerinin
boşalması. 

b) Terfi. 
c) İstifa, emeklilik veya ölüm ve buna bağlı kadro görev yerlerinin boşalması.
ç) Sıralı değerlendirme amirlerince kadro görev yerinde verimli olunamadığının sap-

tanması. 
d) Branş veya ihtisas değişikliği.
e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadro görev yerine atama.
f) Atamayı gerektiren bir eğitime seçilme nedeniyle boşalan kadro görev yerine atama

veya aynı nitelikli bir eğitimden göreve atama.
g) 39 uncu maddede belirtilen haller kapsamındaki personelin atama istemesi duru-

munda.
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ğ) Görev ihtiyaçları.
h) Kritik ve kilit kadro görev yerlerine atama ihtiyacı.
ı) Konuş, kuruluş ve kadro değişiklikleri. 
i) Statü değişikliği.
j) Deniz hizmet süresi zorunluluğu.
k) Yurt dışı görevlere seçilme.
l) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim ve öğrenime başlama.
m) Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretime seçilme.
n) Diğer idari, asayiş ve zaruri sebepler.
(2) Değerlendirme notu, değerlendirme tam notunun yüzde altmışından aşağı düşen

veya en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on di-
siplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam altı ve daha fazla disiplin
cezası alan personel öncelikle bulundukları hizmet bölgesi dâhilinde, bunun mümkün olmaması
halinde hizmet bölgesi kalış süresine bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine, değerlendirme
veya disiplin amirleri değişecek şekilde atanabilirler.

(3) İdari sebeplerle, bulundukları hizmet bölgelerindeki görevlerinden alınmalarına ge-
rek duyulanlar, aynı derecede diğer hizmet bölgelerine atanırlar. Buna imkân bulunmadığı tak-
dirde önceki safahatları dikkate alınarak başka dereceli hizmet bölgelerine atanırlar. 

(4) Bulundukları hizmet bölgesinde, hizmet bölgesi süresini tamamlamadan; yeniden
teşkil, lağv, tensik ve konuş değişikliği gibi sebeplerle, birlikleri ile beraber diğer bir hizmet
bölgesine atanacaklar, safahatlarına nazaran yeni hizmet bölgesinde görevlerine devamını icap
ettiren bir sebep yoksa hizmeti aksatmamak şartı ile öncelikle bulundukları hizmet bölgesinde,
bunun mümkün olmaması halinde safahatlarına uygun olan başka hizmet bölgelerine atanabi-
lirler.

ALTINCI BÖLÜM
Atama İşlemleri

İlk atamada kura
MADDE 14 – (1) Statü değişikliği yapanlar hariç olmak üzere öğrenim, eğitim veya

temel kurslarını bitiren personelin ilk görev yerlerine atamaları branş ve ihtisaslarına göre kura
ile yapılır. 

(2) Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda branş ve ihtisas durumu itibarıyla başarı
düzeyine göre birinciden başlamak üzere derecelendirme sırasına göre, personel mevcudunun
yüzde onuna tekabül eden kısmı müşterek eğitimlerde kurum veya statü ayrımı yapılmaksızın
kuradan muaf tutulur.

(3) Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra beş ve daha yüksek bir de-
ğeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. 

(4) Mevcudun on beşten az olması durumunda başarı düzeyine göre sadece birinciler
kuradan muaf tutulur. 

(5) Kuradan muaf tutulanlar derecelendirme sırasına göre kura listesinden istedikleri
kadro görev yerlerine atanır. Kuradan muaf tutulanlar 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen yerleri tercih edemezler. 

(6) Kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel hariç, diğerlerinin kuraları de-
recelendirme sırasına uyularak yapılır. Kuraya tabi personelden 12 nci maddenin ikinci fıkra-
sında belirtilen yerleri çekenler için kura işlemi tekrar ettirilir.
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(7) Subay ve astsubaylar ile evli olup öğrenim, eğitim veya temel kurslarda aynı anda
bulunan eşler kuradan muaf tutulur ve bu personelin atamaları münferiden yapılır. Eşlerden
sadece birinin öğrenim, eğitim veya temel kurslarda bulunması halinde ise bu personel de ku-
radan muaf tutularak münferiden atanır. Her iki halde de bu işlemler personelin isteğine bağ-
lıdır.

(8) Kadın personelin yüzer birliklere atamasında bahse konu birliklerde kadınlara uygun
yaşam yeri imkânı olması durumu göz önünde bulundurulması nedeniyle, ilk defa ataması ya-
pılacak kadın personel kendi aralarında yapılacak kuraya tabi tutulabilir. 

(9) Kalan son beş kura görev yeri içerisinde 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
yerlerden bir veya birkaçı mevcut ise bahse konu görev yerleri ile ilişkili personel sıralamadaki
yerleri göz önüne alınmaksızın kendi aralarındaki başarı sıralarına göre öncelikli olarak kura
çekimini yaparlar, bilahare diğer personel kendi aralarındaki başarı sırasına göre kuraya devam
ederler.

(10) Branş ve ihtisasına göre aynı kadro görev yerine atanacakların atamaları resen ya-
pılır ve haklarında kura çekimi uygulanmaz.

(11) Kura işlemine esas teşkil edecek derecelendirme ile bu madde kapsamındaki diğer
hususlara ilişkin esaslar Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenerek kura çekim işlemi önce-
sinde yayımlanır.

Sahil güvenlik branşı subay atamaları
MADDE 15 – (1) Mesleki yeterlilik, özel ihtisas, eğitim ve sıhhi mecburiyetler olma-

dıkça sahil güvenlik branşı subaylar, mesleki gelişimlerini sağlamak üzere yüzer birliklere ata-
nırlar. Bu personel binbaşı rütbesine kadar sekiz yıldan az olmamak üzere yüzer birliklerde
görevlendirilir.

(2) Sahil güvenlik branşı subayların atamaları daha üst rütbelerde alacakları muhtemel
görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun olarak yapılır.

(3) Kara birliklerinde üsteğmen ve yüzbaşı personel istihdam edilebilir. Genel atama
dönemi dışında yüzer birliklerde oluşabilecek kadro boşlukları söz konusu personelin atanması
suretiyle tamamlanır.

İkmal branşı subay atamaları
MADDE 16 – (1) İkmal branşı subaylar, özel ihtisas ve eğitim mecburiyetleri olma-

dıkça daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına
uygun branş görevleri arasında atamaya tabi tutulur. 

(2) Yüzer birliklere, en az iki yıl süreyle görev alacak şekilde üsteğmen veya yüzbaşı
rütbelerindekiler arasından atama yapılır.

Mühendis branşı subay atamaları
MADDE 17 – (1) Mühendis branşı subaylar, daha üst rütbelerde alacakları muhtemel

görevler dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun olarak kara birliklerindeki branş gö-
revleri arasında atamaya tabi tutulur. 

Güverte, makine ve ikmal branşı astsubay atamaları 
MADDE 18 – (1) Mesleki yeterlilik, özel ihtisas, eğitim ve sıhhi mecburiyetler olma-

dıkça güverte ve makine branşı astsubaylar, mesleki gelişim planına uygun olarak yüzer bir-
liklere atanırlar. Güverte ve makine branşı astsubaylar belirtilen mecburiyetler olmadıkça ast-
subay kıdemli üstçavuş rütbesinden önce kara birliklerinde idari işler ile ilgili kadro görev yer-
lerine atanmazlar. İkmal branşı astsubaylar ise deniz hizmet sürelerini tamamlamalarını mü-
teakip kara birliklerine atanırlar.
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İdari ve bilgi teknolojileri branşı astsubay atamaları 
MADDE 19 – (1) İdari ve bilgi teknolojileri branşı astsubaylar mesleki gelişim planına

uygun olarak kara birliklerindeki branş görevleri arasında atamaya tabi tutulur. 
Uçak bakım branşı astsubay atamaları 
MADDE 20 – (1) Uçak bakım branşı astsubaylar mezuniyetleri hitamında, mesleki ge-

lişim planına uygun olarak Sahil Güvenlik Hava Komutanlığındaki branş görevlerine atanırlar. 
(2) Görev başı eğitimini tamamlamış ve Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarında

yapılabilecek bakım düzeyine göre yeterlilik sahibi olan uçak bakım branşı astsubaylar ihti-
saslarına bağlı olarak Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına atanırlar.

Özel ihtisaslı personelin atamaları 
MADDE 21 – (1) Özel ihtisaslı personel, özel ihtisaslarına uygun kadro görev yerlerine

atanırlar. Ancak branşlarına ait kadroları destekleme oranlarında zafiyet olması halinde görev
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel ihtisaslı personel de branş kadrolarına atanabilir. 

(2) Özel ihtisasını herhangi bir sebepten kaybeden personelin atamaları, branşının mes-
leki gelişim planına uygun şekilde yapılır.

(3) Pilot, uçuş operatörü, uçuş teknisyeni, arama kurtarma operatörü ihtisaslı personelin
atamalarında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına uçuş eğitimlerini tamamlamış personel
atanır. Ayrılış tarihine kadar uçuş eğitimlerini tamamlayamayacağı değerlendirilen ve atanacağı
birlikte eğitim alma imkânı mevcut olmayan personel Sahil Güvenlik Hava Grup Komutan-
lıklarına atanmaz. 

b) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına, personele tasarılı uçuş eğitimleri ve
Gece Görüş Gözlüğü (GGG) tazeleme uçuşlarını yaptırabilecek asgari birer öğretmen statü-
sünde uçucu personel ve yeteri kadar 1 inci kategori pilot atanır.

c) Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlıklarına, bu Komutanlıklarda konuşlandırılması
planlanan hava vasıtalarının emir verildiğinde tamamının aynı anda havada görev yapabilmesini
sağlayacak uçuş kategorisine sahip yeterli sayıda personel atanır.

Komutanlık görevlerine atama 
MADDE 22 – (1) Yüzer birlik komutanlık görevlerine komutanlık stajını başarı ile ta-

mamlamış personel atanır. Ancak rütbe ve kıdem itibarıyla atanabilecek personel mevcudunun
yeterli olmaması durumunda, komutanlık stajını tamamlamış olma şartı aranmayabilir. Bu şe-
kilde yüzer birlik komutanlık görevine atanan personel, bir ay içinde Komutanlık Stajına tabi
tutulur. 

(2) Komutanlık vasıflarına sahip olmadığı belgelenen personel komutanlık görevlerine
atanmaz.

(3) Komutanlık görevlerinde başarısız olanlar, hizmet bölgesi kalış süresi dikkate alın-
maksızın komutanlık görevi haricindeki kadro görev yerine atanır. 

(4) İkmal kuruluşlarında komutanlık görevlerine atanacak ikmal branşı subaylarda,
daha önce ikmal kuruluşlarında işletme amirliği, grup amirliği veya şube müdürlüğü ya da eşiti
görevlerden birisinde en az iki yıl süreli olarak başarıyla görev yapması şartı aranır.

(5) Yüzer birlik komutanlığı görevini başarıyla icra eden astsubaylar, deniz hizmet sü-
releri emsallerinin ilerisinde olsa dahi istekli ve gerekli niteliklere sahip oldukları takdirde,
kadro durumu ve görev safahatına göre yüzer birlik komutanlık görevlerine devam ettirilebi-
lirler veya farklı hizmet bölgelerindeki yüzer birliklere komutan olarak atanabilirler. Bu kap-
samda değerlendirilen personel 13 üncü maddede belirtilen sebepler dışında, atandıkları kadro
görev yerinde asgari iki yıl atamaya tabi tutulmaz.
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Kadın personelin ataması 
MADDE 23 – (1) Kadın personelin yüzer birliklere atamasında, bahse konu birliklerde

müstakil banyo ve kamara ve benzeri uygun yaşam yeri imkânlarının olması durumu göz önün-
de bulundurulur. 

(2) Yüzer birliklere atanan kadın personelden hamileliği doktor raporu ile belgelenenler
kara birliklerindeki kadro görev yerlerine atanırlar. 

(3) Hamileliği nedeni ile kara birliklerindeki kadro görev yerlerine atanan personel; ço-
cuğunun 37-66 aylık çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programı
kapsamında gündüz bakımevi çağına gelmelerini müteakip tekrar yüzer birlik kadro görev yer-
lerine atanabilir.

Statü değiştiren personelin atamaları
MADDE 24 – (1) Statü değiştiren personelin ilk ve müteakip atamaları daha önceki

hizmet safahatları da dikkate alınarak mesleki gelişim planına uygun şekilde yapılır. 
(2) Bu personelin önceki statülerinde geçirmiş oldukları deniz hizmet süreleri atama

işlemlerinde dikkate alınmaz.
İstihbarat kadrolarına atama
MADDE 25 – (1) İstihbarat kadrolarına, son beş yıl sıralı değerlendirme amirlerince

haklarında düzenlenen değerlendirme belgelerinin “Ortak Nitelikler” başlığı altında yer alan
maddelerinden herhangi birinde menfi bir kanaat bulunmayan personel atanır.

(2) Bu atamalarda daha önce istihbarat kadrolarında veya yüzer birliklerde görev yapmış
ve yabancı dil bilen personele öncelik verilebilir.

Eğitici veya öğretmen kadrolarına atama
MADDE 26 – (1) Eğitici veya öğretmen kadrolarına; görevleri esnasında başarılı, hak-

kında menfi kanaat bulunmayan, iletişimi ve hitabeti güçlü, psikolojik sorunları bulunmayan,
öğretmenlik niteliklerini haiz, ferdi ve tim eğitimi verebilecek bilgiye sahip, emsalleri arasında
temayüz etmiş personel atanır. 

(2) Eğitici veya öğretmen kadrolarına atanan personel hakkında amirlerince her yıl
Ocak ayı içerisinde Ek-1’de örneği bulunan Eğitici veya Öğretmen Değerlendirme Formu dol-
durulur ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Eğitici veya öğretmenlik niteliği olmayan
veya bu niteliğini zaman içinde kaybedenler başka görevlere atanırlar.

(3) Eğitici veya öğretmen kadrolarında emeklilik, istifa veya vefat gibi sebeplerle boş
kalan yerlere deniz hizmetini tamamlamış personelden atama yapılamaması durumunda; uygun
nitelikli personel içerisinden deniz hizmeti en fazla olandan başlamak üzere yüzer birlikleri
zafiyete düşürmeyecek şekilde atama yapılması sağlanır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı emrine atanacak Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeli

MADDE 27 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin eğitim-öğretim ve idari
kadro görev yerlerinde görev yapan personelin atama işlemlerinde Bakan onayı ile yürürlüğe
konulan Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Ancak Bakan onayı ile yürürlüğe konulan ilgili Yö-
netmelikte hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhale komisyonu başkanlığı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ile iç denetçi kadro
görev yerlerine atama

MADDE 28 – (1) İhale komisyonu başkanlığı kadrolarına, taksirli suçlar hariç olmak
üzere üç aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan veya cezaları ertelenmiş, seçenek yap-
tırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî
sicilden çıkarılmış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli
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zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale alım ve
satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma ve iftira, suç uydurma, yalan tanıklık
ve yalan yere yemin ve benzeri suçlardan hakkında adli veya idari soruşturması devam eden
veya bu suçlardan ceza alan personelin ataması yapılmaz.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı atamalarında, özel mevzuatında belirtilen hükümler
uygulanır.

(3) İç denetçiliğe atanma ve iç denetçilik görevinin sona ermesinde 26/6/2006 tarihli
ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Personelin Atanma İstekleri, Erteleme ve Birlik Atama Teklifleri

Personelin atanma isteklerine ilişkin esaslar
MADDE 29 – (1) Atama istekleri, atamaya esas bilgi formu ile yapılır. 
(2) Personelin atamayı etkileyecek durumlarının ve atama yerlerine ait tercihlerinin yer

aldığı atamaya esas bilgi formlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca belirlenir. 

(3) Personel, atamaya esas bilgi formunu her yıl doldurmaktan ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı Personel Yönetim Bilgi Sistemindeki kişisel bilgilerindeki değişiklikleri değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkan-
lığına bildirmekten sorumludur. 

(4) Atamaya esas bilgi formu doldurmayan personelin bir önceki doldurmuş olduğu
atamaya esas bilgi formundaki bilgiler dikkate alınır.

Erteleme
MADDE 30 – (1) Subay ve astsubaylardan hizmet bölgesi değiştirme sırası gelenlerin

atamaları;
a) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görev sorumluluğu verilmeden yurt içinde

ve yurt dışında öğrenime tefrik edilenler için öğrenimlerinin son bulacağı tarihe kadar,
b) Bazı özel silah veya işletim sistemleri konusunda yurt içi veya yurt dışında öğrenim

veya kurs görmüş olanlardan diğer hizmet bölgelerinde istihdamı mümkün olmayanlar için gö-
reve ilişkin aynı nitelikleri haiz başka bir personel atanmadığı sürece,

c) Bir sonraki yıl için yurt dışı sürekli göreve seçilen personelden o yıl atama duru-
munda olanlar için yurt dışı görevin sonuna kadar,

ç) Uluslararası ve ulusal düzeyde ülkemizi ya da Sahil Güvenlik Komutanlığını temsilen
katıldıkları yarışmalarda ilk üç dereceye giren başarılı sporcular için bu unvanlarını muhafaza
ettikleri sürece,

d) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkta görev yapanlar için Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık
ile kurulacak koordineye bağlı olarak her defasında bir yıl olmak üzere toplam üç defa,

ertelenebilir.
Birlik atama teklifleri 
MADDE 31 – (1) Atama teklifleri; Bölge Komutanları, Sahil Güvenlik Hava Komutanı,

Eğitim ve Öğretim Komutanı, Envanter ve Kontrol Merkezi Komutanı, İkmal Merkezi Komu-
tanı ile merkez teşkilatında görevli başkanlar tarafından yapılır. 

(2) Yetkili komutanlıklarca, kendilerine intikal ettirilen atama tekliflerinden uygun gö-
rülenler, uygulama emrinde belirtilen örnek çizelgeler doğrultusunda tanzim edilir ve genel
atamalarda değerlendirilmek üzere, her yıl en geç Aralık ayı sonunda Sahil Güvenlik Komu-
tanlığında hazır bulunacak şekilde gönderilir. Aralık ayı sonrasında atama teklifinde bulunul-
maz.
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(3) Kadrosu olmayan görevler için atama teklifi yapılamaz.
(4) Kadro artışı, emeklilik, istifa ve branş değişikliği gibi çeşitli nedenlerle atama dö-

nemi dışında boşalan görev yerleri için personel atanması teklifinde bulunulmaz.
(5) Tedavi sonucunda "branş görevini yapar" raporu alanların, sağlık nedeniyle bulun-

dukları kadro görev yerinden atanmaları yönünde teklifte bulunulamaz.
(6) Bir yıldan daha az süreli kurs ve görevlendirme nedeniyle birliğinden ayrı kalanların

yerine atama teklifinde bulunulmaz.
(7) İsmen atama teklifinde bulunulmaz. 
(8) Kendisinin veya ailesinin sağlık sorunları nedeniyle uygun kadro görevlerine atanan

personelin sağlık sorunları nedeniyle görev performansındaki düşüşler gerekçe gösterilerek
atama teklifinde bulunulmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Atama Zamanı, Bildirimi, İlişik Kesme

Atama isteği, zamanı ve bildirimi 
MADDE 32 – (1) Genel atamalar her yılın Mayıs ve Ekim (dâhil) ayları arasında ya-

pılır. Bu atamalar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceden yayımlanabilir.
(2) Genel atamalar, hizmet gerekleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek

diğer zamanlarda da yapılabilir.
İlişik kesme ve yeni göreve katılma
MADDE 33 – (1) İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atamalarda;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden

itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen işgünü içinde işe başlamak zorundadırlar. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca savaş ve olağanüstü
hallerde bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile kısaltılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirlenen süreler;
a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir

göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi,
b) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman, mal sorumlusu, hesap

sorumlusu, muhasebe yetkilisi ve mutemetler için ise, hiçbir şekilde bir ayı geçmemek kaydıyla
devrin sona ermesi,

tarihinde başlar.
(3) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personele atama emirleri tebliğ edilince

yollukları, ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir. Personelin izinli ve raporlu
olması tebligata engel olmamakla beraber birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin
ve rapor müddetinin bitiminde başlar.

(4) Atama emrinde aksi belirlenmedikçe atama emri, emrin amire ulaşmasından itibaren
en geç on gün içerisinde ilgilisine tebliğ edilir.

(5) Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış,
göreve gelmemiş olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Bu personelin ilişik
kesme işlemleri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda, personelin ata-
malı bulundukları kurum amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme
belgeleri yeni görev yerlerine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında
evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Sağlık Nedeniyle Yapılacak Atamalar

Sağlık nedeniyle yapılacak atamalarda genel esaslar
MADDE 34 – (1) Personelin, sağlık nedeniyle atamaya tabi tutulabilmesi için kendisi,

eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında
yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden herhangi
birinin hastalığıyla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereği yetki verilen sağlık kuruluşlarından
atamaya esas sağlık raporu alması ve bu raporu bir dilekçeyle birlikte bağlı bulunduğu komu-
tanlık kanalıyla gecikmeksizin Sahil Güvenlik Komutanlığına göndermesi gerekir. Süre belir-
tilmemiş raporlar hastalığın devamı süresince her yıl yenilenir.

(2) Bir defada 120 günden fazla süre ile hava değişimi veya istirahat alanlardan, gö-
revden ayrılmaları hizmetin aksamasına yol açacaklar, raporlarında hava değişimi veya istira-
hatlarını geçirecekleri yerler belirtilmemişse, bulundukları hizmet bölgelerindeki uygun kadro
görev yerlerine atanırlar. Bulundukları hizmet bölgesinde uygun kadro görev yeri olmaması
halinde ise öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya
lüzum görülmesi halinde bir üst komutanlık emrine atanırlar. 

(3) Atama emri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu ço-
cukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kara-
rıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşleri için atamaya esas rapor alan personelin raporları,
lüzum görüldüğü takdirde başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olması
durumunda personel, hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun
onay şekline göre personel hakkında işlem yapılır.

(4) Organ kaybı bulunan personelden; "Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapa-
maz" kararlı sağlık raporu verilenlerden göreve devam etmek için müracaat edip bu istekleri,
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygun görülenlerin, kadro durumunun müsait
olması halinde, istedikleri hizmet bölgelerine atamaları yapılır. 

(5) Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu
ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kar-
deşlerinden herhangi birinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıkları bulunan personel için, yetkili
sağlık kuruluşlarından her yıl rapor almak şartıyla hizmet bölgesi kalış süresi, her rütbede aynı
hizmet bölgesinde üç yıla kadar uzatılabilir. Ancak bu hastalıkları sebebiyle yapılacak uzatma
süresi hiçbir şekilde aynı hizmet bölgesinde toplam altı yılı aşamaz. Bu durumda personel, te-
davi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir hizmet bölgesine atanır.

(6) Bulaşıcı hastalıkları bulunan personel gıda işleri ile ilgili görevlere atanmaz. 
(7) Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın

sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Ak-
deniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların
ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları bu
tür hastalıklara yakalanan personelin atamaları, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık ku-
ruluşlarından alacakları raporlarda öngörülen hizmet bölgelerine yapılır. 

(8) Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; Sağlık
Bakanlığınca, Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş sağlık kuruluşlarından
alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda ön-
görülen hizmet bölgelerine yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için sağlık kurulu raporları
iki yılda bir yenilenir.
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(9) Atamaya esas bilgi formunda belirtilen sağlık problemleri atamaya esas sağlık ra-
porlarıyla belgelenmediği sürece değerlendirmeye alınmaz.

Branş değiştiren personele ilişkin esaslar
MADDE 35 – (1) Branş değiştiren personel, görev ihtiyaçları ve birliklerin personel

yönünden destekleme öncelikleri ile personelin bulunduğu hizmet bölgesinde geçirmiş olduğu
süre dikkate alınarak öncelikle bulunduğu hizmet bölgesinde yeni branşına uygun kadro görev
yerlerine, bu maddede belirtilen kıstaslara göre bulundukları hizmet bölgesinde istihdam edi-
lemeyecek personel ise hizmet safahatına uygun farklı bir hizmet bölgesine atanır. 

(2) Branş değiştiren personelin, eski branşlarının idari, yönetim ve diğer geri hizmet-
lerindeki kadro görev yerlerine atamaları yapılabilir. 

(3) Branşı görevini yapamayacağı yönünde rapor alan personel, 
a) Ataması yapılıncaya kadar görevli bulunduğu komutanlık tarafından aynı kuruluş

içinde idari hizmetlerde geçici olarak görevlendirilir.
b) Genel atamalara kadar branş değiştirme işlemi tamamlanamayan personel, bağlı ol-

duğu kuruluş emrine atanır. İşlemlerin sonuçlanmasını müteakip, değiştirdiği branşın uygun
kadrolarına ataması yapılır. 

(4) Sağlık durumları nedeniyle branşı görevini yapamayacağı tespit edilen kıdemli yüz-
başı ve daha üst rütbedeki subaylar ile astsubay kıdemli üstçavuş ve daha üst rütbedeki astsu-
baylardan kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin branşı için faydalı
olacağı değerlendirilerek haklarında branş değiştirme işlemi uygulanmayan subay ve astsu-
baylar fiili kıta görevlerine atanmayıp idari, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev
yerlerine atanırlar.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eşleri subay veya astsubay olan personele uygulanacak esaslar
MADDE 36 – (1) Eşleri subay veya astsubay olan personel, hizmet ve kadro görev yeri

imkânları nispetinde eşleri ile aynı hizmet bölgelerine atanırlar. Aynı hizmet bölgesinde kadro
görev yeri bulunmayanlar, atama istekleri dikkate alınarak kadro görev yeri bulunan en yakın
hizmet bölgesine atanabilirler.

(2) Eşleri subay veya astsubay olan personelin hizmet bölgesi dışına atamalarında, hiz-
met bölgesi süresini daha önce tamamlayana göre işlem yapılır. 

(3) Farklı hizmet bölgelerinde görev yapan subay veya astsubayların evlenmeleri ha-
linde, öncelikle hâlihazırda görev yaptıkları hizmet bölgelerinden birine, bunun mümkün ol-
maması durumunda, her ikisinin de görev yapabileceği başka bir hizmet bölgesine atamaları,
bu personelin isteği göz önünde bulundurularak müteakip genel atamalarda yapılır.

(4) Sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunanlar ile kan veya sıhrî
usul veya füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (bu derece
dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhrî civar hısımlığı
bulunan subay veya astsubaylar, aynı 1’inci değerlendirme amiri emrine verilmez ve bu kişi-
lerin birbirlerinin değerlendirme amiri olmayacak şekilde atamaları yapılır.

Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personele uygulanacak esaslar
MADDE 37 – (1) Eşleri devlet kuruluşlarında çalışan personel atamalarında, personelin

eşlerinin görevi, emsallerine nazaran avantaj sağlamayacak şekilde göz önünde tutulur. Talep
ettikleri hizmet bölgelerine atamalarında; kadro ve görev ihtiyaçları ile personelin görev safa-
hatı dikkate alınır. 
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(2) Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde, eşlerinin atanabileceği görev yeri bulun-
maması durumunda, personel ve eşlerinin birlikte çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atanma
istekleri, kadro ve görev ihtiyaçları nispetinde karşılanır. 

(3) Bulunduğu hizmet bölgesinde eşinin çalıştığı kadro görev yerinin kapatılması ve
eşinin o hizmet bölgesinde atanabileceği kadro olmaması durumunda, bu durumun belgelen-
dirilmesi halinde personelin safahatı, kadro ve görev ihtiyaçları dikkate alınarak atanma istek-
leri genel atamalarda değerlendirilir. 

(4) Eşinin sözleşmeli olarak devlet kurumlarında göreve başlaması nedeniyle başka bir
hizmet bölgesine atanmak isteyen personelin istekleri kadro ve görev ihtiyaçları dikkate alına-
rak değerlendirilir.

(5) Aday memur statüsünde bulunan eşler nedeniyle atama veya erteleme talebinde bu-
lunulamaz. 

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele uygulanacak esaslar
MADDE 38 – (1) Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma istekleri

hizmet bölgesi süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak söz konusu personelin eşi ile birlikte
çalışabilecekleri bir hizmet bölgesine atamaları, emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde
kadro, rütbe ve görev ihtiyaçları ile safahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile vazife malulü olan
personel ve eşlerinin atanma istekleri 

MADDE 39 – (1) Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü (gazi)
olan personel ve eşlerin atamaları, talep etmeleri halinde, şahadet zamanı ile vazife malulü (ga-
zi) olduğu zamana bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması
ile branş ve rütbesine uygun kadro bulunması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere iste-
dikleri hizmet bölgesine yapılır.

Tutuklu veya görevden uzaklaştırılanlar 
MADDE 40 – (1) Görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunanlardan, bu durumla-

rının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları ko-
mutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde bir üst komutanlık
emrine atanırlar.

Kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerine atama
MADDE 41 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre hakkında “Branşının kıta ko-
mutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar.” kararlı sağlık raporu tanzim
edilen subay ve astsubaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinde bulunan ve Ek-2
sayılı çizelgede belirtilen kadro görev yerlerine atanırlar.

(2) Bu madde kapsamındaki subay ve astsubaylar, kıta komutanlığı olmayan uygun
kadro görev yerlerinin teşkilatında bulunan ve “Komutan” olarak belirtilen kadrolara atanmaz.

(3) “Branşının kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar”
şeklinde rapor alan subay ve astsubaylar;

a) Aldıkları sağlık raporları onaylanıp atamaları yapılana kadar geçen süre zarfında ida-
ri, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerinde geçici olarak görevlendirilir.

b) Hâlihazırda bulundukları görev yerleri bu Yönetmelikte belirtilen kıta komutanlığı
olmayan uygun kadro görev yerleri olduğu takdirde aynı görevlerine devam ettirilebilir.
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c) Bulundukları hizmet bölgesinde branş ve rütbesine uygun kadro görev yeri bulunan-
ların atamaları bu kadrolara yapılır. Bulundukları hizmet bölgesinde branş ve rütbesine ait uy-
gun kadro görev yeri bulunmayan personelin ataması ise ilk genel atama döneminde dikkate
alınır.

ç) Geçici görev, tatbikat ve benzeri nedenler de dâhil olmak üzere kıta komutanlığı olan
kadro görev yerlerindeki görevlere ve faaliyetlere iştirak ettirilmez.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-
lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği branş belirleme çizelgelerinde (X) işareti bulunan maddeler-
den rapor alan subaylar ve astsubaylar ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla, sağlık rapo-
runda belirtilmediyse azami iki yılda bir kontrol muayenesi yapılmak üzere Ek-2 sayılı çizel-
gede belirtilen kadro görev yerlerine atanırlar.

Deniz hizmet süresi ve hesaplanması
MADDE 42 – (1) Aşağıda yer alan görevler deniz hizmeti olarak kabul edilir:
a) Her tip ve tonajdaki gemi ve botlar ile diğer deniz araçlarındaki görevler.
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı TMK'sında "yüzer birlik" olarak tanımlanmış kadrolar-

daki görevler.
c) "TCG ..." ve "KKTC SG...." ifadelerini içeren yüzer birliklerdeki görevler.
ç) Bu fıkrada belirtilen görevler ile BM, NATO ve benzeri organizasyonların deniz gö-

rev gruplarında ve yabancı ülke bot veya gemilerinde bir defada, 30 gün veya daha fazla süreli
geçici olarak görevlendirilerek yapılan görevler.

(2) Açığa alınma, görevden uzaklaştırılma, tutukluluk, hava değişimi, istirahat, kurs,
geçici görev, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam 120 günü
deniz hizmet süresinden sayılır ve bu kapsama giren personel için deniz hizmet süresi hesap-
lanırken 120 günü geçen süreler hesaba katılmaz.

(3) Hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler deniz hizmet süresinden sayıl-
maz.

(4) Yeni gemi inşası/gemi alımı ve hizmet dışına ayrılan gemi/botların hizmet dışına
çıkarılma işlemleri maksadıyla kara birlikleri emrine yapılan atamalarda geçen süreler deniz
hizmet sürelerinden sayılmaz.

(5) Statü değiştiren personelin yukarıdaki esaslar dâhilinde önceki statüsünde geçirmiş
olduğu deniz hizmet süreleri personelin deniz hizmet süresi hesabına dâhil edilir. Bu hesaplama
sadece deniz hizmet süresine yönelik tazminatlarda dikkate alınır, sınıfının deniz hizmet süresi
hesaplamasında dikkate alınmaz.

(6) Deniz hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetim Bilgi Siste-
minden bilgilendirme amaçlı yayımlanır.

(7) Personelin branşlarına göre geçirmeleri gereken deniz hizmet süreleri Sahil Güven-
lik Komutanlığınca yayımlanır. 

(8) Branşlara göre geçirilmesi gereken deniz hizmet sürelerinin hesaplanmasında, en-
vantere yeni giren platformlar, kadro miktarlarındaki artış ve azalışlar ile temin/yetiştirme mik-
tarlarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınır.

Yönerge
MADDE 43 – (1) Sahil Güvenlik Komutanlığınca bu Yönetmelikte belirlenen esasların

uygulanmasına yönelik olarak yönerge çıkarılabilir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET 
ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE 

KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversi-

telerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının birlikte kul-
lanımına ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri alanında
eğitim veren birimleri arasında yapılacak işbirliği ile döner sermaye gelirlerinden personele
yapılacak ek ödemeye ve diğer hususlarda yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları düzen-
lemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve

diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarını,
b) Birlikte kullanım kapsamında, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanlarının görüşü

alınarak sözleşme imzalanan öğretim elemanları ile bu fakültelerin kadrosunda bulunan öğretim
elemanı dışındaki diğer personelden sözleşme imzalanan personeli,

c) (b) bendinde belirtilen fakülteler dışındaki üniversite personelinden sözleşme imza-
lanan personeli,

ç) Birlikte kullanım kapsamında görev yapan Sağlık Bakanlığı personelini,
d) İşbirliği protokolü yapan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin

sağlık bilimleri eğitimi veren birimlerini ve protokol uyarınca bu tesis ve birimlerde görev ya-
pan personeli, 

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 372 nci maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Başhekim: Birlikte kullanım protokolü bulunan sağlık tesisinin, ilgili üniversitenin

görüşü alınarak profesör veya doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi veya eğitim
görevlisi kadrosunda bulunan tabiplerden Bakanlıkça atanan başhekimini; aynı yerleşke içinde
birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için görevlen-
dirilmiş koordinatör başhekimini,

c) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve
diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim, araştırma ve sağlık
hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kay-
naklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,
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ç) Dekan: Üniversitenin birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü kapsamındaki
ilgili fakülte dekanını, aynı sağlık tesisi için birden çok üniversite ile birlikte kullanım ve/veya
işbirliği protokolü imzalanması halinde birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde görev yapan öğ-
retim elemanı sayısı en fazla olan ilgili fakültenin dekanını, klinik veya branş bazlı işbirliği
protokolü imzalanması halinde ilgili klinik veya branşta görev yapan öğretim elemanı sayısı
en fazla olan ilgili fakültenin dekanını,

d) Eğitim sorumlusu: Tıpta ve Diş Hekimliğinde ilgili programdaki lisans ve uzmanlık
eğitiminin yürütülmesinden sorumlu olan her bir klinik/laboratuvar için dekanın görüşü alınarak
Başhekim tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilen öğretim üyesini veya eğitim görevlisini,

e) Ek ödeme yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık
tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,

f) İdari sorumlu: İlgili klinik/laboratuvarda sunulan sağlık hizmetinin yirmi dört saat
esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesinden sorumlu, başhekim tarafından görevlendirilen
en az uzman hekim unvanlı hekimi,

g) İlgili birim: Birlikte kullanımda üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans
ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarını, işbirliğinde üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren
birimlerini,

ğ) İşbirliği: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin
görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleşti-
rilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk
sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde
tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

h) Kurum: Birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü imzalanan kurum ya da kuru-
luşu,

ı) Kurum Eğitim Sorumlusu: Tıpta ve Diş Hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitiminin
yürütülmesinden sorumlu, başhekimin görüşü alınarak dekan tarafından görevlendirilen öğre-
tim üyesini,

i) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerini,
j) Üniversite: Devlet üniversitelerini,
k) Üniversite hastanesi: Üniversiteler tarafından işletilen hastaneler veya sağlık tesis-

lerini veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastane veya sağlık tesis-
lerini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Birlikte Kullanıma İlişkin Planlama ve Uygulama Esasları

Planlama esasları
MADDE 5 – (1) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili bi-

rimlerinin, sağlık hizmeti sunumu ile eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin daha etkin
ve verimli yürütülebilmesi amacıyla imzalanacak birlikte kullanım protokolleri, aşağıda belir-
tilen usul ve esaslara göre planlanır ve uygulanır:

a) Büyükşehir olmayan illerde eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri, Bakanlık eği-
tim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden yalnızca biri tarafından verilebilir.
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b) Büyükşehir olan illerde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için sağlık tesisi
ve üniversitenin ilgili birimleri arasında birlikte kullanım protokolü yapılabilir.

c) Birlikte kullanım protokolleri, birden fazla üniversite ile de yapılabilir. Birlikte kul-
lanıma geçilen sağlık tesisleri ile üniversitelerin birlikte kullanım kapsamına alınan hastanele-
rinin döner sermaye hesapları, birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak üzere birleştirilir. 

ç) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet
birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi
ya da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği
rektörlüğün görüşleri alınır ve Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları çerçevesinde
işlem tesis edilir.

Birlikte kullanılan sağlık tesislerinin statüsü
MADDE 6 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve

araştırma hastanesi, üniversiteler için ise üniversite hastanesi olarak kabul edilir.
Protokolün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müşte-

reken tip protokol hazırlanır. 
(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm

kaynakları hakkında, hastanenin bulunduğu İl’in İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, Başhekim
ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanır. Ön değerlendir-
me raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uygun görüş yazısı ekinde yer alır.

(3) Birlikte kullanım protokolü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve Rektör tarafından
imzalanır. Rektör protokol imzalamadan önce YÖK’ün uygun görüşünü alır.

(4) Protokolün süresi altı yıldan az olamaz.
(5) Birlikte kullanım protokolünün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde

fiilen birlikte kullanıma geçilir. Bu süre içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilmemesi halinde
protokol kendiliğinden sona erer. Döner sermaye hesaplarının birleştirildiği tarih, fiilen birlikte
kullanıma geçildiği tarihtir.

(6) Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri yazılı olarak sona erdirme bildirimi
yapmadıkça protokol aynı süreyle uzatılmış sayılır. Tarafların mutabakatı ile bir yıl önceden
yazılı olarak bildirmek şartıyla protokol sona erdirilebilir. Fesih ya da protokolün sona erdirme
kararı alındığında protokoller, içinde bulunulan mali yılın bitiminde sona erdirilir.

(7) Birlikte kullanım protokolü feshedildiğinde;
a) Döner sermaye nakit hesabında yer alan tutar, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki

aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır ve Üniversitenin payı döner sermaye
hesabına aktarılır.

b) Taşınır mal varlıkları, demirbaş kaydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.
(8) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından, üniversitenin tıp fakültesi ve diş he-

kimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki
diğer personel ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak, ayrı ayrı bireysel sözleşme imzala-
nabilir. Birlikte kullanımdaki üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki
üniversite personeli ile de rektörün görüşü alınarak sözleşme imzalanabilir.

(9) Sözleşmelerde, sunulacak hizmetin niteliği, performans hedefleri ve süresi ile varsa
eğitim ve hizmete ilişkin idari görev ve sorumluluklar yer alır. Öğretim elemanlarıyla yapılan
sözleşmelerde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim ile bilimsel çalışmalara ilişkin
yetki ve sorumluluklar ayrıca belirtilir.
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(10) Sözleşme süresi en fazla üç yıldır. Süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir.
Sözleşme bitiminden bir ay önce tarafların aksine yazılı bildirimi yoksa sözleşme kendiliğinden
birer yıllık sürelerle uzar. Ancak sözleşme şartlarına aykırı davranılması halinde veya perfor-
mans hedeflerindeki gerçekleşmeler dikkate alınarak süresinden önce de sözleşmeler feshedi-
lebilir. Sözleşmesi sona erdirilen veya yenilenmeyen üniversite personelinin hastanedeki görevi
sona erer ve bu personel üniversitedeki diğer görevlerini yürütmeye devam eder.

(11) Süresinden önce hastane yönetimi tarafından sözleşmeler feshedilebileceği gibi
dekanın uygun görüşü ile öğretim elemanı tarafından da sözleşme feshedilebilir. Bu talebe iliş-
kin işlemler hastane yönetimi tarafından eğitim ve sağlık hizmet sunumunda aksamalara sebe-
biyet vermeyecek şekilde en geç üç ay içerisinde tamamlanır.

(12) Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak sözleşmelere esas teşkil etmek üzere
ilgili fakültenin öğretim elemanı ve diğer personelinin listesi dekan tarafından görüşüyle birlikte
kullanımdaki hastanenin başhekimliğine gönderilir.

(13) Bakanlıkça ilgili sağlık tesisine yapılacak eğitim görevlileri ve başasistan atama-
larında eğitim ve araştırma hizmetleri açısından üniversitenin görüşü alınır.

Eğitim hizmetleri
MADDE 8 – (1) Tıp ve diş hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitimleri, birlikte kulla-

nımdaki sağlık tesislerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumlu-
luğunda yürütülür. Dekan ve başhekim eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak
şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasın-
dan sorumludur.

(2) Birlikte kullanımdaki lisans ve uzmanlık eğitimleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yö-
netim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür. İlgili sağlık tesisinin eğitim görevlileri Dekanın
daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın
katılabilir.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim
üyesi, eğitim görevlileri ve başasistanlar tıpta uzmanlık eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlar.
Ancak, Dekan tarafından ihtiyaç duyulması halinde birlikte kullanılan sağlık tesisinde bulunan
eğitim görevlileri ve başasistanlara lisans eğitiminde de sorumluluk verilebilir. 

(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri,
uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği protokolü imzalanan
diğer sağlık tesislerinde de yapabilir.

(5) Eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için Dekan, başhekim görüşünü alarak
varsa profesör yoksa doçent unvanlı öğretim üyelerinden birini, doçent de yoksa doktor öğretim
üyesi veya eğitim görevlilerinden birini kurum eğitim sorumlusu olarak görevlendirir. Dekan
veya kurum eğitim sorumlusu, yıllık lisans ve lisansüstü eğitim planlarını hazırlayarak perfor-
mans hedeflerinde değerlendirilmek üzere başhekime sunar. Klinik derslere ilişkin zaman çi-
zelgesi  Başhekimce planlanır.

(6) Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uy-
gulama ve araştırma merkezlerinin uygulamaları üniversiteler tarafından işletilen hastanelerde
ve sağlık tesislerinde veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastane-
lerde veya sağlık tesislerinde yapılabilir. 

(7) Birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü yapılan sağlık tesisinde görev yapan
sağlık personeli, ihtiyaç halinde ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerin klinik uygulamalarında
başhekimin uygun görüşü ile üniversite tarafından görevlendirilebilir. 
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Sağlık tesisinin işletilmesi
MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. 
(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık

hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve
sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde
her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları ve
eğitim görevlileri ile başasistanlar eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzua-
tında öngörülen nöbetler dâhil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şekilde yürütül-
mesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Eğitim sorumlusu ve idari sorumlunun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Eğitim sorumlusu, müfredata uygun olarak ilgili mevzuat çerçeve-

sinde tıpta ve diş hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve
denetiminden dekana karşı sorumludur. Birden fazla Üniversite ile birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinin bütün klinik/laboratuvarlarında ilgili çekirdek eğitim müfredatına uygun tek bir
program uygulanır.

(2) İlgili klinik ve laboratuvarda sunulan sağlık hizmetinin yirmi dört saat esasına göre
kesintisiz olarak yürütülmesi ve verimlilik ölçütlerinin gerektirdiği yönetsel önlemlerin alın-
ması, mevcut kaynakların müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve
hastane yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevli olmak üzere bir idari sorumlu görevlen-
dirilir. İdari sorumlu, bu görevlerin yürütülmesinden başhekime karşı sorumludur. Eğitim so-
rumlusuna aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir.

Mali hususlar
MADDE 11 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetleri

bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununun 72 nci maddesinin uygulanmasında, üniversite hastanesi statüsündedir.

(2) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte
kullanılan birimlerle sınırlı ve birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmak
kaydıyla birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki
olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere yeniden ayrılır.

(3) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma gö-
revlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personelden; üniversite
personeli için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme
matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Ve-
rilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve
tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(4) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı
gereğince Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılır.
Kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geç-
meyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.
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(5) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve
dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak ya-
pılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulunun be-
lirleyeceği karara dayalı olarak sağlık tesisinin/sağlık tesislerinden birisinin döner sermaye he-
sabından yapılır. Birden fazla üniversite ile birlikte kullanılan sağlık tesislerinde görev yapan
öğretim elemanı sayısı en fazla olan üniversitenin rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreteri
ile ilgili fakülte dekan ve dekan yardımcılarına aynı usul çerçevesinde yönetici payı ödenir. 

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde üniversitenin eğitim sorumluluğunda olan
uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır. Bu
fıkranın uygulanması ile ilgili sorunlar rektörün önerisi üzerine Bakanlık tarafından giderilir.

(7) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin Sosyal Güvenlik
Kurumundan alacakları tutar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-
nun 73 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.

(8) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasın-
da; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre gelir getirici faaliyeti ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı
bulunmayan personelin kadro-unvan katsayıları; profesörler için 1,5, doçentler için 1,2, doktor
öğretim üyesi için 1,0, tıpta uzmanlık mevzuatına göre atanan araştırma görevlileri için bakanlık
kadrosunda görevli asistanlara uygulanan oran ve tıpta uzmanlık mevzuatına tabi olmaksızın
atanan araştırma görevlileri için 0,4 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan
üretme imkanı bulunan üniversite kadrosundaki profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kad-
ro- unvan katsayısı, doktor öğretim üyesi için başasistan kadro-unvan katsayısı kullanılır. Üni-
versite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu
alanda çalışanlar için Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro-unvan
katsayıları uygulanır. Birlikte kullanım kapsamında görev yapan üniversite kadrosundaki diş
hekimi unvanlı personelin kadro-unvan katsayıları; profesörler için 1,8, doçentler için 1,7, dok-
tor öğretim üyesi için 1,5 olarak uygulanır.

(9) Ek ödemelerin hesaplanmasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek
Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(10) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için  5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
tanımlanan ilave ücret alınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliğine İlişkin Uygulama Esasları

İşbirliğine ait esaslar
MADDE 12 – (1) Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri

eğitimi veren birimleri arasında, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı
ve bağımsız olmak suretiyle eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliş-
tirme gibi alanlarda işbirliği yapılabilir. Sağlık tesisi, üniversiteler ile işbirliği protokolünü kli-
nik ya da branş bazlı da yapabilir.

(2) Eğitim alanında yapılacak işbirliği, birlikte kullanım protokolleri kapsamı dışında
kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, doktora sonrası araştırma ve hizmet içi eğitimleri
ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerini kapsar.

(3) Sağlık hizmeti sunumu kapsamı dışında, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsül-
tasyon hizmeti verilebilir. Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje ça-
lışmaları yapılabilir.
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(4) İşbirliği kapsamında sağlık hizmeti sunumu için görevlendirilen personele ilgili

mevzuatı çerçevesinde ek ödeme yapılır.

İşbirliği protokolünün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları

MADDE 13 – (1) İşbirliği protokolü, Bakanlığın ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak

Vali  ve Rektör tarafından imzalanarak yürürlüğe girer ve Bakanlığa ve YÖK’e bildirilir. Ge-

rekli görülmesi halinde Bakanlık ve YÖK çerçeve işbirliği protokolü hazırlayabilir. 

(2) Protokolün imzalanmasından itibaren altı ay içerisinde fiilen işbirliğine başlanır. İş-

birliğinin fiilen başlama tarihi bir tutanak ile tespit edilerek Bakanlığa ve YÖK’e bildirilir. Bu

süre içerisinde fiilen işbirliğine başlanmaması halinde protokol feshedilmiş sayılır. İşbirliği

protokolleri, protokol hükümlerinde yer alan sürelerde geçerlidir.

(3) İşbirliği protokolünün feshi halinde; taşınır mal varlıkları, taşınırın kaydının olduğu

tarafa devir tutanağı ile devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin disiplin ve özlük işlemleri

MADDE 14 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve

tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mev-

zuatına tabidir.

(2) Sağlık tesisinde hizmet veren üniversite personeliyle ilgili hasta hakları başvuruları

Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir. Hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal

kararı verilmesi durumunda, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya ilgili Rektörlüğe

gönderilir. Disiplin ve ceza hükümlerinin uygulanması bakımından personelin kadrosunun bu-

lunduğu kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri geçerlidir.

(3) Birlikte kullanım protokolü imzalanan sağlık tesisinde görevli öğretim elemanları

ve uzmanlık öğrencileri ile eğitimde görev alan Bakanlığa bağlı personel ve doğrudan klinik-

lere/laboratuvarlara bağlı olarak çalışan sağlık personelinin kongrelere gidişleri de dahil olmak

üzere izin ve benzeri özlük işlemleri sırasıyla klinik/laboratuvar idari sorumlusu, eğitim so-

rumlusu ve hastane başhekiminin uygun görüşü alınmak kaydıyla kadrosunun bulunduğu ku-

rumun mevzuatına göre yürütülür. Diğer personel bakımından ise çalıştığı birim amirinin onayı

alındıktan sonra kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte

Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Protokollerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce imzalanmış olan proto-

koller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine

uygun hale getirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ 

PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hizmet sunum

şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve sü-
resi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan mua-
yene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler, özellikli tıbbi iş-
lemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner serma-
yeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştir-
mek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev ya-

pan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç),
açıktan vekil olarak atananları, sağlık tesislerinde; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilenleri, diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve
işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan hükümler; hastane rollerine göre D
ve E grubu sağlık tesisleri, meslek hastalıkları hastaneleri ve ceza infaz kurumu devlet hasta-
neleri hariç olmak üzere ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar.

(3) Bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan hükümler; Sağlık Bakanlığına bağlı
ağız ve diş sağlığı eğitim hastaneleri hariç olmak üzere, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız
ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı

Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hak-
kında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerini,
b) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranı: Cerrahi branşlarda görev yapan her bir uz-

man tabip tarafından Tıbbi İşlemler Yönergesinde yer alan A1, A2, A3, B, C ve D grubu ame-
liyat ve girişimlerden o dönem elde edilen toplam puanın, mesai içi tıbbi işlemler puanına ora-
nını, 

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılı

listede yer alan bilimsel çalışmaları başhekim tarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde
belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel
çalışmalara karşılık gelen puanı,

d) Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan tabiplerin görev yaptığı
birim için bu Yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki usul ve esaslara göre belirlenen
ve tabiplere yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0,85) ilâ (1) arasında
değişen katsayıyı, 
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e) Dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesislerinde 8 inci maddenin üçüncü fıkrasının
(a) bendine göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının, sağlık tesisi toplam puanına
bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

f) Eğitici destekleme puanı: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde başhekimlik tarafından
belirlenen ve kontrol edilen usul çerçevesinde, o dönem içinde dâhili klinikler için en az toplam
20 saat vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi, sağlık kurulu
ve 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için toplam 10 saat vizit, konsey, klinikler arası ve kli-
nikopatolojik toplantı, mortalite konseyi, sağlık kurulu ve 15 saat poliklinik ile 15 saat ameliyat,
laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir eğitici için 8 saat teorik
asistan eğitimi yapıldığının eğitim sorumlusu tarafından belgelenmesi ve başhekimin oluru ha-
linde verilen ek puanı,

g) Ek ödeme dönemi: Döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
ğ) Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme

ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) topla-
mını,

h) Ek puan: Personele Ek-5 sayılı listede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde
ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,

ı) Genel tıbbi işlemler: Genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemleri,
i) Genel tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde genel tıbbi işlemler yapan uzman tabip,

uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için ilgili formüllerinde kullanılmak üzere
mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan, genel tıbbi işlemler karşılığı elde
edecekleri puanların toplamını,

j) Ham puan: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 9 uncu, üçüncü
basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için 10 uncu maddede yer alan esaslara göre he-
saplanan mesai içi, mesai dışı, uluslararası sağlık hizmetleri ve özellikli tıbbi işlemler için ayrı
ayrı hesaplanan puanları,

k) Hazine payı: Sağlık tesislerinde, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici
1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca be-
lirlenen oran üzerinden tespit edilecek tutarı, 

l) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Ek-2 sayılı listede belirlenen katsayıyı,
m) Hizmet puanı: 11 inci maddeye göre hesaplanan puanı,
n) Hizmet verimlilik katsayısı: Sağlık tesisinde hizmet veren personelin maliyet kont-

rolü ve verimliliğe teşviki amacıyla, sarf malzeme kullanımı, ilaç tüketimi, laboratuvar ve gö-
rüntüleme gibi tetkikler ile hasta memnuniyeti gibi kriterler dikkate alınarak usul ve esasları
Bakanlıkça belirlenen 0,9 ile 1,1 arasındaki katsayıyı, (Bakanlıkça konuya ilişkin esaslar ya-
yımlanıncaya kadar tüm personel için, hizmet verimlilik katsayısı 1 olarak kabul edilir)

o) İzolasyon odaları: Yüksek bulaştırıcılığı olan ve standart önlemler dışında solunum,
damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, H1N1, SARS, Kuş gribi,
Menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları, 

ö) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırları başhekim tarafından
belirlenen mesai dışı çalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere
bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, 

p) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbet-
lerinde yapılan çalışmalar hariç, sınırları başhekim tarafından belirlenen çalışma günlerinde
yapılan çalışmaları,

r) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir
klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı genel tıbbi işlemler puanlarının toplamının, o klinikte ça-
lışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi
sonucu bulunan puanı, 
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s) Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı
hesaplanan mesai dışı genel tıbbi işlemler puanları toplamının, ilgili tabiplerin mesai dışı aktif
çalışma gün katsayılarının toplamına (asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı, 

ş) Mesai dışı tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai dışı
çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

t) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından ça-
lışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki top-
lam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

u) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında
veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını
sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin
süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

ü) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbet-
lerinde yapılan çalışmaları,

v) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bir kli-
nikte çalışan tabiplerin mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlem puanlarının
(özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranı kadarının) toplamının, o klinikte çalışan asistanlar
dâhil tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan
puanı,

y) Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her bir tabip için ayrı ayrı
hesaplanan, mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi işlemler puanı toplamının,
bu işlemler için puan öngörülen tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına
(asistanlar dâhil) bölünmesi ile elde edilen puanı,

z) Mesai içi tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı listede mesai içi
çalışmalar için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

aa) Net performans puanı: 12 nci maddeye göre hesaplanan puanı,
bb) Özellikli tıbbi işlemler: Özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,
cc) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlemler yapan eğitim

görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan
özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

çç) Özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sayılı lis-
tede özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutarı,

dd) Primer sezaryen oranı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum uz-
manı tarafından gerçekleştirilen primer sezaryen sayısının, sezaryen dâhil toplam doğum sa-
yısına oranını,

ee) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumları,

ff) Sağlık tesisi kalite katsayısı: Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre
hesaplanan ve sağlık tesislerinde dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kul-
lanılacak olan (0) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

gg) Sağlık tesisi puan ortalaması tablosu: Personelin net performans puanının sağlık
tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri
ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tabloyu,

ğğ) Sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi ve mesai dışı çalışan tüm
personelin mesai içi ve mesai dışı net performans puanları toplamı ile özellikli tıbbi işlemler
net performans puanları toplamını,
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hh) Tabip toplam doğum sayısı: O dönem içerisinde her bir kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı için ayrı ayrı hesaplanan ve sezaryen dâhil tüm doğumların sayısını,

ıı) Tıbbi işlemler: Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çı-
karılacak yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemler ile özellikli
tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

ii) Tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde Tıbbi İşlemler Yönergesi doğrultusunda puan
öngörülen tabiplerden her biri için gerçekleştirdikleri işlemler karşılığı elde edecekleri puanların
toplamını,

jj) Uluslararası sağlık hizmetleri: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ulus-
lararası sağlık hizmetleri kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuatı çerçevesinde
belirlenen sağlık tesislerinde hastalara verilen hizmetleri,

kk) Uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1
sayılı listede uluslararası sağlık hizmetleri için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunan tutarı,  

ll) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hizmetleri
kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev alan pro-
fesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için ayrı ayrı hesaplanan genel tıbbi işlem ve
özellikli tıbbi işlem puanlarının toplamını,

mm) Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması: Sağlık tesislerinde her
bir tabip için ayrı ayrı hesaplanan uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanlarının or-
talamasını,

nn) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A): Sağlık tesislerinde
8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının
bu kapsamda görev yapanların uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanları toplamına
bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

oo) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B): Sağlık tesislerinde
8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının
aynı fıkrada belirtilen personelin uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanları topla-
mına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

öö) Vizit puanı oranı: Dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabip tarafından ser-
vislerde ve yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilen vizit-hasta takip puanlarından o dönem
elde edilen toplam puanın, mesai içi tıbbi işlemler puanına oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar
MADDE 5 – (1) Sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin te-

mel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık

tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gere-
ğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanu-
nun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek öde-
me olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir
şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. 

b) Tabiplerce gerçekleştirilen  tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde
inceleme heyeti oluşturulur. Koordinatör Başhekimliğe bağlı her bir hastane için Koordinatör
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Başhekim tarafından ayrı ayrı inceleme heyeti oluşturulabilir. Başhekim, inceleme heyeti üye-
lerini; mesleğinde en az 5 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna
istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer.  Heyet başkanı
heyet üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı
3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itiba-
rıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı
içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlen-
dirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği
halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları
sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek he-
yete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Tabipler, ilgili
dönemde gerçekleştirdikleri  tıbbi işlemlerin doğruluğunu,  4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hüküm-
lere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol et-
mekle yükümlüdür. Tabiplerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildi-
rilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır.
İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılma-
dığını, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi
İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri ye-
rindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için ilgili personelin
birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür.  Tıbbi işlemlerle ilgili
itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlen-
dirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhe-
kime, Koordinatör Başhekimlerce oluşturulan İnceleme Heyetleri ise Koordinatör Başhekime
sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin,
4 üncü maddenin birinci fıkrasının  (ıı) bendi kapsamında Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İş-
lemler Yönergesi eki listelerin açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olma-
dığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir.
Bu husus haricinde tabiplerce gerçekleştirildiği bildirilen tıbbi işlemlerle ilgili olarak inceleme
heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının
takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme
heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara
bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir. Gerekli hallerde İl Sağlık Mü-
dürlüğü bünyesinde de inceleme heyeti oluşturulabilir. Aynı ödeme dönemi için İl Sağlık Mü-
dürlüğü bünyesindeki inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değer-
lendirme sonuçları esas alınır. 

c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme,
bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini
geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu
kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin
güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek
kaydıyla başhekimin gerekçeli teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu
ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan
verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde altı ayı
geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir. 

ç) Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesisinden
ek ödeme yapılır.
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d) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadro-
larında bulunan personelden sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen
personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır.
Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca ek ödeme yapılmaz.

e) Sağlık tesislerinden, Bakanlığın taşra teşkilatına görevlendirilen personele görevlen-
dirildiği yerden ek ödeme yapılır. 

f) Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine görevlendiril-
mesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Ancak,
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bu-
lunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek
ödeme yapılmaz.

g) Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere re-
sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine gö-
revlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu
sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı
esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek
ödeme tutarını geçemez. 

ğ) Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kap-
samında yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kad-
ro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek
ödeme yapılır. Ancak tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi programı çerçevesinde birden
fazla kurumda uzmanlık eğitimi gören asistanlara Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde geçen
eğitim süresince fiilen görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. 

h) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre
ikinci görevle görevlendirilen personelin ek ödemesi, ikinci görevli olduğu yerden yapılır.

ı) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim
kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değer-
lendirilir.

i) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme
tutarını geçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı
kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara ya-
pılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

j) Yan dal klinikleri ve bir kliniğe bağlı olarak çalışmayan yan dal uzmanları başhekimin
kararıyla, en az bir ek ödeme dönemi için ilgili ana dal içinde değerlendirilebilir. 

k) Semt poliklinikleri bağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Üçüncü
basamak sağlık tesislerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel
o klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

l) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmet-
lerini yürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer perso-
nelin ham puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamaları yerine sağlık tesisi
puan ortalamaları esas alınır.

m) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi,
başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler
de puanlandırılır.
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n) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına ro-
tasyonda geçirdiği sürelerde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin sağlık tesisi puan ortalaması
üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların
aktif çalışma gün katsayıları klinik/sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde hesapla-
maya dâhil edilmez. Asistanlar kendi sağlık tesislerindeki asistanlık eğitimi sırasında ana dala
bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince başhekimin kararıyla yan dal kliniğinden değerlen-
dirilebilir.

o) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsa-
mında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen
fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakan-
lıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

ö) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden
ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır. Ek-4
sayılı tablonun (B) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puan ortalamasının öngörülen
oranı esas alınır.

p) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile
6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu mad-
desinin 8 inci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne
geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bu-
lunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde girişimsel iş-
lem puanı üretme imkânı bulunan tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı
için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek  genel tıbbi işlem puanı
ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınır. Branşında tek olan tabip ile diğer per-
sonele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan
ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır, bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı
kadro unvan katsayısı % 50 oranında arttırılır. 

r) Bakanlıkça sağlık tesisleri içinde mükemmeliyet merkezi olarak tescillenen birim-
lerde ilgili mevzuat çerçevesinde fiilen tam zamanlı görev yapan personelin mesai içi hizmet
puanı hesaplanmasında kullanılan hizmet alanı kadro unvan katsayıları %50’ye kadar Bakan-
lıkça belirlenen oranlarda arttırılır.

s) İlgili dönemde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
Ek-4 üncü maddesi uyarınca akademik teşvik ödeneğinden faydalanan personel için bilimsel
çalışma destek puanı hesaplanmaz. 

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) ata-
nan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında ek ödeme
alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabip-
lerine ise % 180’i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmak-
sızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hü-
kümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı,
bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek
ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek öde-
menin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması
halinde aradaki fark geri alınmaz.
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(3) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay ya-
pılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir kat-
kıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte
ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapı-
lacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

(4) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerine belirli bir süre
için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği sağlık
tesisinin döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mev-
zuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödeme-
lerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde
aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak
belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek
ödeme tutarlarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlen-
dirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme sü-
resince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle
bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisine geliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce
kayıt altına alınır. Sağlık tesisi puan ortalamaları ve klinik hizmet puan ortalamaları hesapla-
masında tıbbi  işlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktif çalış-
ma gün katsayıları kullanılır. Bu şekilde görevlendirilen personelin ham puanı hesaplamasında
ilgisine göre 9 uncu veya 10 uncu maddede belirtilen esaslar uygulanır.

c) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu
kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görev-
lendirildiği sağlık tesisi tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı, söz
konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobi-
yoloji uzmanlarının mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında; sağlık tesisi puan ortalama-
sının, ilgili branş için Personel Dağılım Cetvelinde (PDC) öngörülen uzman sayısının çalışan
uzman sayısına oranı kadarı kullanılır. Bu oran 1 (bir)’den büyük olamaz. Bu fıkra kapsamın-
daki uzmanlardan askerlik, ücretsiz izin, analık izni veya geçici görev sebebiyle görevinden
ayrılanlar ile üniversite kadrosundakiler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev
yapmayanlar da ilgili branştaki uzman sayısına dâhil edilir.

(6) Tabip dışı personel için Ek-2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı - Kadro Unvan Katsa-
yıları, Ek-3 sayılı Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı Tablosunda belirtilen oranlarda artırımlı
olarak uygulanır. Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı hesaplanırken ilgili ek ödeme döneminde
en uzun süre ile görev yaptığı alan esas alınır.

(7) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması ve özellikli tıbbi işlem ham puanlarının be-
lirlenmesinde özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranlarını (0 ile 1 arasında) belirleme Bakan
yetkisindedir. Bu oranlar belirlenmediği durumda özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranları,
ilgili hesaplamalarda kullanılmaz.

Sağlık tesislerinde döner sermaye komisyonunun teşkili
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her bir sağ-

lık tesisinde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.
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(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Başhekim/Koordinatör Başhekim,
b) İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, 
c) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
ç) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer so-

rumlu uzman tabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim gö-
revlisi veya uzman tabip,

d) Bir pratisyen tabip,
e) Bir asistan,
f) Bir diş tabibi,
g) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, bi-

yolog gibi),
ğ) Bir sağlık hizmetleri sınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),
h) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,
ı) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,
i) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,
j) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler

kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.
(3)  İkinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen üyeler,

ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer ye-
dek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları başhekim/koordinatör başhekim tarafından yazılı olarak
belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar.
Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Komisyonun başkanı başhekim/koordinatör başhekimdir. Komisyon,

başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde,
üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda
eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon da-
ğıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak,
nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları karar
defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri
idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi 
MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamı dı-

şındaki dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde bu kapsamda elde
ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hiz-
metler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile
Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan
miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) Döner sermaye komisyonu, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak
tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde bu kapsamda elde ettiği gayrisafi hasılattan
öncelikle Hazine payı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan
miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek
şekilde belirler. 
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(3) İl Sağlık Müdürlüğü,  sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen ve ayrı
ayrı dağıtılacak olan; 

a) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamı dışındaki dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar)
aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık
tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde değiştirerek onay-
lar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir. 

b) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar) aynen
veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek
şekilde değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir. 

c) İhtiyaç halinde Bakanlık tarafından, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü
ve onuncu fıkralarında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya
tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından dağıtılabilecek tutar belirlenirken bu oranlar dikkate alınır. 

(4) a) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın %80’i
bu hizmetlerde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine ek ödeme olarak dağıtılır.

b) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın %20’si ile
varsa bu fıkranın (a) bendi kapsamında dağıtılan tutarın fazlası aynı bentte sayılanların dışındaki
personele ek ödeme olarak dağıtılır.

İkinci basamak sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması
MADDE 9 – (1) İkinci basamak sağlık tesislerinde ham puan, esas olarak hizmet pua-

nından oluşur. Ancak sağlık tesisi puan ortalaması referans alınanlarda aktif çalışma gün kat-
sayısı, mesai içi ham puan hesaplamalarında birim performans katsayısı ayrıca çarpan olarak
kullanılır.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Birim per-
formans katsayısı hesaplanmayan personelin ilgili katsayısı 1 (bir) kabul edilir.

a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş ta-
bipleri: Ham puanı = Genel tıbbi işlemler puanı x birim performans katsayısı.

b) Ek-4 sayılı tablo kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak ta-
bipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif
çalışma gün katsayısı x birim performans katsayısı.   

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş ta-

bipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı. 
b) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan orta-

laması x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.
(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı.
(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık

hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman

tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık
hizmetleri tıbbi işlemler puanı. 

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan ve tıbbi işlem puanı bulunmayan pro-
fesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanların uluslararası sağlık
hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması x 0.10 x mesai
içi aktif çalışma gün katsayısı.
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c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri dışındaki personelin Uluslar-
arası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması
x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

Üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ikinci basamak sağlık tesislerinin üniversite
ile iş birliği yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması

MADDE 10 – (1) Eğitim kliniklerinde mesai içi ve mesai dışı çalışmalarda ham puan;
klinik hizmet puanı ortalaması, sağlık tesisi puan ortalaması ve genel tıbbi işlemler puanının
belli oranlarının toplamından oluşur. Ancak sağlık tesisi ve/veya klinik puan ortalaması referans
alınanlarda aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Özellikli tıbbi işlemler
ham puanı ve uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise ilgili personelin kendi tıbbi işlem
puanları toplamından oluşur. Tıbbi işlemler puanı bulunmayan diğer personelin uluslararası
sağlık hizmetleri ham puanı ise uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması ve
aktif çalışılan gün katsayısı çarpımından oluşur.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:
1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş kliniklerinde

uzman diş tabipleri, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hiz-
met puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan or-
talaması))* + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı /
Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması))**] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai
içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,25).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı
0,50 in üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır. 

** “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı
0,25 in üzeri bir değer olursa 0,25 olarak esas alınır.

2) Tıbbi işlem puanı oluşan kliniklerdeki asistanlar ve yan dal asistanları: Ham puanı
= ((Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması
x 0,75)) x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı. 

3) Enfeksiyon hastalıkları ile biyokimya ve mikrobiyoloji kliniklerinde çalışan eğitim
sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uz-
man olanlar ile ÜYTE merkezlerinde çalışan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları ve tıbbi
işlem puanı oluşmayan kliniklerdeki asistanlar ve yan dal asistanları: Ham puanı = Mesai içi
sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar:
1) Eğitim araştırma hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, ta-

bip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x
(Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi
aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,30).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı
0,70 in üzeri bir değer olursa 0,70 olarak esas alınır.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman
diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı. 

3) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler ve diğer personel: Ham
puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Klinik olarak mesai dışı çalışanlar:
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1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzman tabipler diş kliniklerinde
uzman diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai dışı genel
tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması)*] + [Mesai dışı sağlık tesisi
puan ortalaması x (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortala-
ması)**] x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı + (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı x
0,25).

* “Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması”
oranı 0,50 in üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır. 

** “Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması”
oranı 0,25 in üzeri bir değer olursa 0,25 olarak esas alınır.

2) Asistanlar ve Yan dal asistanları (Klinik hizmet puanı bulunmayan asistanlar hariç):
ham puanı = ((Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai dışı sağlık tesisi puan
ortalaması x 0,75)) x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.

b) Bireysel olarak mesai dışı çalışanlar:
1)  Eğitim araştırma hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, ta-

bip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x
(Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai dışı
aktif çalışılan gün katsayısı + (Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı x 0,30)

* “ Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı / Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması” oranı
0,70 in üzeri bir değer olursa 0,70 olarak esas alınır.

2) Ağız ve diş sağlığı eğitim hastanelerinde genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman
tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler
puanı. 

3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan orta-
laması x mesai dışı aktif çalışma gün katsayısı.

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Özellikli tıbbi işlem

puanı katılım oranı.
(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık

hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman

tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık
hizmetleri tıbbi işlemler puanı. 

b) Diğer personel Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı= Uluslararası sağlık hiz-
metleri sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif çalışma gün katsayısı.

Hizmet puanının hesaplanması
MADDE 11 – (1) Mesai içi, mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık

hizmetleri hizmet puanları, madde 9 ve 10’a göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet ve-
rimlilik katsayısı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro unvan
katsayısı.

Net performans puanının hesaplanması
MADDE 12 – (1) Mesai içi net performans puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel ça-

lışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net performans puanı, uluslar-
arası sağlık hizmeti net performans puanı ve özellikli tıbbi işlemler net performans puanı ise
kendi hizmet puanlarından oluşur. 

a) Mesai içi net performans puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek
puanı + Ek puan.

b) Mesai dışı net performans puanı = Mesai dışı hizmet puanı.
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c) Uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri
hizmet puanı.

ç) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı =  Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.
Ödenecek net ek ödeme tutarı
MADDE 13 – (1) Personele ait mesai içi net performans puanının dönem ek ödeme

katsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar mesai içi tavan ek ödeme
tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen tutardan gelir vergisi
ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecek brüt ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının
dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tu-
tarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesai dışı brüt ek ödeme
tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur. 

(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler
net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli tıbbi
işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez. Özellikli
tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek özel-
likli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarı, sağlık tesislerinde 8 inci mad-
denin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri
net performans puanının uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çar-
pımı sonucu, sağlık tesislerinde 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
personel için uluslararası sağlık hizmetleri net performans puanının uluslararası sağlık hizmet-
leri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar uluslararası sağlık hiz-
metleri tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen
uluslararası sağlık hizmetleri brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek
ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme zamanı
MADDE 14 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen

ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak,
döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme
döneminde ödeme yapılır.

Kanunî kesintiler
MADDE 15 – (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-

nunda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek öde-
melerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga ver-
gisi kesintisi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Tabiplere Birim Performans 

Katsayısının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

Temel esaslar
MADDE 16 – (1) İlgili ek ödeme dönemi için birim performans katsayılarının tespitine

ilişkin tüm işlemler inceleme heyeti tarafından yürütülür.
(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsa-

yısı 12 (oniki) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. 
(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağandışı durumlara hiz-

met sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm tabiplerin birim
performans katsayıları, olağandışı durumun meydana geldiği tarihten itibaren İl Sağlık Mü-
dürlüğünün kararıyla 6 (altı) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. Bu süre Bakanlık tarafından
uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) ek ödeme dönemine kadar uzatılabilir.

4 Mart 2020 – Sayı : 31058                                    RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 263



(4) Üçüncü kısım ile tanımlanan birim performans katsayıları mesai içi çalışmada ger-
çekleştirilen ve aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı belirtilen işlem puanları genel tıbbi işlemler pua-
nına oranlanarak her dönem hesaplanır ve tabiplerin mesai içi ham puanlarının hesaplanmasında
kullanılır.

İkinci basamak sağlık tesislerinde birim performans katsayısının belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:
a) Vizit puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem

ilgili uzman tabibin dâhili branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

b) İnvaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanlarının birim performans katsayısı: İlgili ta-
bibin Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer
alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak belirlenir. 

c) İlgili dönem invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanı için kardiyoloji branşı birim
performans katsayısı ile dahili branş birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek
bulunan katsayı esas alınır. 

(2) Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:
a) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer

alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin cerrahi branş birim performans katsayısı olarak esas
alınır.

(3) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:
a) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına kar-

şılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem kadın hastalıkları ve doğum branşı
ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı olarak belirlenir.
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b) Primer Sezaryen oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dö-
nem primer sezaryen oranı katsayısı olarak belirlenir.

c) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının hesaplanması: Ka-
dın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen
oranı katsayısının ortalaması esas alınarak hesaplanır.

ç) O dönem içerisinde ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanının toplam doğum sa-
yısının 0 (sıfır) olması durumunda, ilgili tabibin kadın hastalıkları ve doğum branşı birim per-
formans katsayısı olarak sadece kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem
puanı katsayısı esas alınır.

(4) Anestezi ve Reanimasyon branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:
a) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının birim performans katsayısı: Rejyonel

anestezi puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman
tabibin birim performans katsayısı olarak hesaplanır. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı
için rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen katsayısı ile diğer tabipler birim performans
katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

(5) İkinci basamak sağlık tesislerinde ortalama birim performans katsayısının belirlen-
mesi:

a) Sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı: Birim performans katsayısı he-
saplanan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belir-
lenir.

b) Patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, acil tıp, temel tıp bilimleri, halk sağlığı, nükleer
tıp, aile hekimliği, radyasyon onkolojisi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, sualtı hekimliği ve
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hiperbarik tıp, dermatoloji, kapalı psikiyatri servisi bulunmayan sağlık tesislerinde çalışan eriş-
kin ve çocuk psikiyatri uzmanları, spor hekimleri, adli tıp, çevre sağlığı, tıbbi genetik, hava ve
uzay hekimliği, askeri sağlık hizmetleri, yan dal uzmanları, pratisyen tabipler, uzman diş ta-
bipleri, diş tabipleri, semt polikliniklerinde, yoğun bakımlarda, evde bakım hizmetlerinde, dal
hastanelerinde farklı branşta konsültan olarak çalışan uzman tabipler ile sağlık tesisi puan or-
talamasından ek ödeme alan tüm tabiplerin birim performans katsayısı olarak sağlık tesisi or-
talama birim performans katsayısı esas alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde Görev

Yapan Tabiplere Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına 

Dair Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 18 – (1) İlgili dönem birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm iş-

lemler inceleme heyeti tarafından yürütülür. 

(2) Hizmete yeni açılan sağlık tesisinde görevli tüm tabiplerin birim performans katsa-

yısı 12 (oniki) ek ödeme döneminde hesaplanmaz.

(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağandışı durumlara hiz-

met sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde görevli tüm tabiplerin birim

performans katsayıları, olağandışı durumun meydana geldiği tarihten itibaren İl Sağlık Mü-

dürlüğünün kararıyla 6 (altı) ek ödeme döneminde hesaplanmaz. Bu süre Bakanlık tarafından

uygun görülmesi halinde 18 (onsekiz) ek ödeme dönemine kadar uzatılabilir.

(4) Dördüncü kısım ile tanımlanan birim performans katsayıları mesai içi çalışmada

gerçekleştirilen ve aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı belirtilen işlem puanları genel tıbbi işlemler

puanına oranlanarak her dönem hesaplanır ve tabiplerin mesai içi ham puanlarının hesaplan-

masında kullanılır. 

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan

tabiplere birim performans katsayısının hesaplanması

MADDE 19  – (1) Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması: 

a) Diş tabibi birim performans katsayısı (DTBPK): Tedavi Endodonti Puanı, Ağız Diş

ve Çene Cerrahisi Puanı, Pedodonti Puanı, Protez Puanı ve Periodontoloji Puanının toplamla-

rının ayrı ayrı genel tıbbi işlem puanı oranlarına karşılık gelen ve aşağıdaki tablolarda gösterilen

katsayıların ortalaması alınarak hesaplanır. 

DTBPK = (Tedavi Endodonti Puan Katsayısı + Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Puan Kat-

sayısı + Pedodonti Puan Katsayısı + Protez Puan Katsayısı + Periodontoloji Puan Katsayısı) /5

b) İlgili dönemde, 2-15 yaş grubu hasta muayenesi yapılmamış ya da sadece nöbet hiz-

metinde yapılmış ise diş tabibi birim performans katsayısı hesaplanmasında pedodonti puan

katsayısı kullanılmaz.

Sayfa : 266                             RESMÎ GAZETE                                    4 Mart 2020 – Sayı : 31058



(2) Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:

a) Doktoralı/Uzman diş tabibi birim performans katsayısı: Doktoralı/Uzman diş tabip-

lerinin ilgili dönemde her bir branşa ait puan toplamının genel tıbbi işlemler puanları oranına

karşılık gelen ve aşağıdaki tablolarda belirlenen katsayı esas alınır.
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(3) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde ortalama bi-
rim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı: Birim performans katsayısı he-
saplanan tüm diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin birim performans katsayılarının ortalaması
esas alınarak belirlenir.

b) Ağız, diş ve çene radyolojisi doktoralı/uzmanı diş tabipleri, diş tabipleri ile doktora-
lı/uzman diş tabipleri dışındaki diğer tabip ve uzman tabipler ile sağlık tesisi puan ortalama-
sından ek ödeme alan tüm tabiplerin birim performans katsayısı olarak sağlık tesisi ortalama
birim performans katsayısı esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 20 – (1) 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelir-
lerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde
Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE 
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik
Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Fon portföyünün en fazla %20’si izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonu ve
yabancı yatırım fonu katılma paylarına, %10’u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım
fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Türkiye’de kurulu borsa yatırım
fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmaz. Ancak tek bir
yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fo-
nunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4’ünü, Türkiye’de kurulu tek
bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20’sini
geçemez. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izah-
namesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Katılma payları fon portföyüne dahil edi-
len yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez. Bu fıkranın (a) bendi
uyarınca yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/bor-
sa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 11 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fık-
rasında yer alan “süreli yayınları” ibaresi “web sitesi” olarak değiştirilmiştir.

“b) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında, kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak
isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve belgelemek, Oda
üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek ko-
şuluyla ayrılabilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/3/2013 28586

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/12/2016 29921
2- 15/5/2019 30775
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 13 – a) Üyelik ödentileri ve üyelik ile ilgili tüm ücretler, mevcut olanak ve

koşullara göre TMMOB’un belirleyeceği ve/veya önereceği tavan rakamdan daha yüksek ol-
mamasına dikkat edilerek, Oda Genel Kurulu tarafından veya Oda Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üze-
rinden alınır. Üye yıllık ödentisi üyelerden peşin ya da Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek
esaslara göre taksitler halinde alınabilir.  

b) Oda Genel Kurulu ya da Oda Genel Kurulunca yetkilendirilen Oda Yönetim Kurulu,
yeni üye kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere üye kayıt ücreti alınmasını kararlaştı-
rabilir ve bu ücreti belirleyebilir, bu ücrete üye kimlik bedeli dahil olur. Aynı koşullarda kimlik
yenileme işlemleri için kimlik bedeli alınmasını kararlaştırabilir ve Oda Yönetim Kurulu bu
ücreti belirleyebilir. 

c) Yurt içinde yüksek lisans öğrenimlerini gerçekleştiren üyeler için öğrenimlerinin ilk
üç yılında üye yıllık ödentisinin yarısı alınır. Üyenin bu koşuldan faydalanabilmesi için yazılı
başvurusu, okul kimliği fotokopisi ve/veya öğrenci belgesi ile bağlı bulunduğu birime başvur-
ması ve her yıl bu belgeleri yenilemesi gerekir. Başvuru ya da yenileme yapılmamış yıla ait
aidat normal bedeli üzerinden alınır.

ç) Yurt dışına eğitim ya da çalışma amaçlı çıkan üyeler yurt dışına çıkış tarihinden önce
yazılı başvuru yapmak ve dönüş tarihini yurda giriş tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Odaya
ibraz etmek koşuluyla yurt dışında kalış süreleri boyunca yıllık üyelik ödentisinden muaf tu-
tulurlar. Söz konusu üyelerin yıllık üyelik ödentisinden muaf tutulabilmesi için yazılı başvu-
rularında belirtilen yurt dışına çıkış tarihi itibarıyla varsa borçlarını kapatmaları gerekir.

d) Oda üyesi olup da askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar
ile er ve erbaşlar terhis tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde durumlarını belgelen-
dirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. 

e) Resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli ol-
duğunu belgeleyen üyeler yıllık üye ödentisinden muaf tutulurlar. Mesleğini geçici olarak en
az altı (6)  ay süre ile yapamayacağı doktor raporu ile belgelenen üyeler yıllık aidattan muaf
tutulur. Süreli olan raporların süresi sonunda yenilenmesi ve yenileme tarihi itibarıyla en geç
altı (6) ay içinde üye tarafından Odaya ibraz edilmesi gereklidir. 

f) Oda üyesi olup işsiz kalan üyeler;  durumlarını,  her yıl Aralık ayı içerisinde geriye
dönük olarak resmi hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri halinde işsiz kal-
dıkları aylara denk gelen üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. Üyenin;  eksik, yanlış ya da
gerçeğe aykırı beyan verdiğinin tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük
olarak tahsil edilir. 

g) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlar emekli veya
maluliyet aylığını hak ettiği tarih itibarıyla altı (6) ay içerisinde belgelemeleri halinde yıllık
üye ödentisinden muaf tutulurlar. Süresinde bildirim yapılmayan başvurular da yazılı başvuru
tarihi itibarıyla işlem yapılarak muafiyete tabi tutulur. 

ğ) Tüm Oda alacaklarının tahsilatında gerekli işlemler yapıldıktan sonra başkaca bir
yol kalmaması durumunda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uy-
gulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Üyelerin ikamet ve iş adreslerinin ayrı şube ya da bölgelerde olması durumunda
ikametgâh adresi esas alınır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki (2)

toplantıya veya toplamda dört (4)” ibaresi “üç (3) toplantıya veya toplamda altı (6)” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “işyerlerinin” ibaresi “ikametgâhlarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT: 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/4)

MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak

ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön

İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/9/1996 22762

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/10/1997 23134

2- 5/2/1998 23249

3- 19/7/1998 23407

4- 9/2/2000 23959

5- 26/6/2000 24091

6- 21/4/2002 24733

7- 7/8/2002 24839

8- 8/11/2002 24930

9- 14/3/2004 25402

10- 21/5/2004 25468

11- 18/1/2005 25704

12- 17/3/2005 25758

13- 6/6/2006 26190

14- 17/8/2007 26616

15- 27/6/2008 26919

16- 1/4/2009 27187

17- 18/9/2009 27353

18- 19/9/2009 27354

19- 10/11/2010 27755

20- 17/5/2011 27937

21- 5/8/2011 28016

22- 7/1/2020 31001
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-14

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-15

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-16

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-17

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-18

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-19

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 28/02/2020
Karar No : 2020/ÖİB-K-20
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020
Karar No : 2020/ÖİB-K-21
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-22

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-23

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-24

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-25

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-26

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-27

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-28

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 28/02/2020

Karar No : 2020/ÖİB-K-29

Konu : Aydın/Kuşadası/Güzelçamlı Taşınmazı Satışı
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.ç) 

MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım

Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-52.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İhraççı: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere,

sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya ser-

maye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miş ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortak-

lıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan ve bu mad-

denin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinde belirtilen şemsiye

fonlara bağlı olarak ihraç edilen fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" olarak kabul edilir. Hisse

senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı ola-

rak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine

dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endeks-

lerine dayalı aracı kuruluş varantları ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli

ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

(III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere

kurulan borsa yatırım fonları katılma payları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Bu

Tebliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse

senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlama-

ması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma

payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden

de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.”

“(5) 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım

Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
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kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım

fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım, bu Tebliğde ve fon bilgilendirme dokümanlarında

ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Fon toplam değerinin en fazla %20’si fon katılma paylarına, menkul kıymet yatırım

ortaklıkları paylarına, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına ve

yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Türkiye’de kurulu

borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlama uygulanmaz. Ancak

tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım

fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10’unu, Türkiye’de

kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam

değerinin %20’sini aşamaz.”

“(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapı-

lacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım

fonu katılma payları dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2013 28702

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2019 30712

Sayfa : 296                             RESMÎ GAZETE                                    4 Mart 2020 – Sayı : 31058



KARAR
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1813/1/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1813/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1813/3/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1814/1/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1814/2/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1814/3/1-1 
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Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinden: 

 
 1875 

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

 
 1835 
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Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1826 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1879 

—— • —— 
Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1874 



Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2020 – Sayı : 31058 

 

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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 1880 

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

 
 1881 

—— • —— 
Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1877 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
500 GR ALTINBAŞ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 kg 500 gr Altınbaş Çayı Baskılı Bobin % 20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.03.2020 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 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
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 tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1818/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. 

Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merkez / Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/03/2020 günü saat 14.00'e kadar Boğaz Mah. Vadi 
Cad. No: 17 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1745/1-1 

—— • —— 
HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI (VAGON) SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Büyükşehir Belediye Envanterine Kayıtlı 5 Adet Bombardier B2010 Marka Hafif Raylı 

Sistem Aracı (Vagon) Satışı  
Tahmin Edilen Bedel : 48.000.000,00- TL + KDV 
Geçici Teminat %3 :   1.440.000,00- TL 
Yukarıdaki ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhale, Belediyemiz Encümenince 17/03/2020 Salı günü saat 
15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube 
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir. 

 
İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 
1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 
2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 
5 Ticaret Sicil Gazetesi 5 İkametgah Senedi 

6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 
veya Geçici Teminat Mektubu 

6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 
Makbuz veya Geçici Teminat Mektubu 

7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

 
İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 

Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu 
Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir, ilan olunur. 

www.bursa.bel.tr 1651/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
T.T.K. İHTİYACI OLARAK 6 Kalem Muhtelif Eldiven Alımı 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/112860 
1 - İdarenin 
a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) telefon ve faks numarası : Tel:0 372 259 47 94 - 84 Fax: 0 372 251 19 00 
  253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi    Birimi Miktarı 
a) Niteliği, türü ve miktarı  1- İzole Eldiven 1000 V  Çift 165 
  2- İzole Eldiven 7500 V  Çift 62 
  3- Beş Parmaklı Deri Eldiven  Çift 4.263 
  4- Kaynakçı Eldiveni  Çift 220 
  5- Nitril Eldiven 4121 Kalite  Çift 100.000 
  6- Uzun Konçlu Eldiven Çift 632 
   Toplam: 105.342 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Muhtelif eldivenler teknik şartnamelerinde 
belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 Pazartesi - Saat 15:00 
c) Dosya no : 2017015 
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, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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 bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu 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. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler.  

4.3. Firmalar 1’ er çift numune vereceklerdir. 
- Mekanik ve kimyasal risklere karşı koruyucu eldivenlere ait AT Tip İnceleme 

Sertifikası, test belgeleri (ilgili standartlar Mekanik Eldiven için TS EN 420+A1 ve TS EN 
388+A1 ve Kimyasal Eldiven için, TS EN 420+A1, TS EN 388+A1 ve TS EN ISO 374-1) / İzole 
eldivenlere ait AT Tip İnceleme Sertifikası, CE Belgesi ve test sertifikası (ilgili standartlar EN 
60903, IEC-60903)/ Deri ve Kaynakçı eldivenlere ait ( ilgili standartlar Deri Eldiven için TS EN 
388+A1 ve Kaynakçı Eldivenleri için TS EN 388+A1 ve TS EN 407) CE belgelerini ve AT Tip 
İnceleme Sertifikalarını vereceklerdir. Bu sertifikaları ve numunesi bulunmayan firmaların 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar 
tarafından verilmiş olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulaması yapıldıktan sonra en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir. 
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düşük fiyat dışındaki 

unsurlar dikkate alındığında, aşağıdaki hususlar esas alınacaktır. 
- İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) 

göre belirlenecektir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
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5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.03.2020 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - 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, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

 1769/1-1 
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HİDROLİK HORTUM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Hidrolik hortum alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2020 / 116128 
Dosya no : 2026019 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İHALE KONUSU MALIN : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik hortum temini (7 kalem) 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı -ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 19.03.2020 Perşembe saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.03.2020 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

İlan olunur. 1855/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2020/83799 

1 - İşin Adı: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü’ ne ait 380 kV Ana Güç 

trafosunun bu teknik şartnamede belirtilen maddeler çerçevesinde, Yüklenici firmanın tamir 

fabrikasında detaylı ekspertizin ve bakım işlemlerinin yapılması; hazırlanacak ekspertiz raporuna 

istinaden, Teçhizatın gerekli tamir işlemlerinin yapılıp, Teçhizatın fabrika Kabul testlerinin 

başarıyla tamamlanmasına müteakip, teknik şartnamede belirtilen teslim koşulları doğrultusunda 

İdare’ye teslim edilmesi işidir. 

2 - İhale Türü - Usulü: Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

3 - İdarenin: 

a) Adresi: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK: 56 

26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası: 2225228184-2225228186 

c) Elektronik Posta Adresi: gokcekayahes@euas.gov.tr 

d) İhale dokümanın görülebileceği ve satın alınabileceği yer: EÜAS Gökçekaya Hes 

İşletme Müdürlüğü Sakarı Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı satın alması zorunludur. 

İhaleye teklif verecek olanların doküman satış bedellerini, EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme 

Müdürlüğü veznesine veya T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU ŞUBESİ IBAN: TR95 0001 0009 

5237 7120 4354 24 no.lu ya da VAKIFBANK ESKİŞEHİR ŞUBESİ IBAN NO: TR27 0001 5001 

5800 7287 1541 38 no.lu hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

e) Doküman Satış Bedeli: 118 TL (KDV dâhil) 

f) İhalenin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Sakarı Karacaören Mah. PK: 56    26851 Alpu/ESKİŞEHİR 

g) İhale tarihi ve saati: 16/03/2020 Saat: 14:00 

h) Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat 

Servisi Alpu/ESKİŞEHİR 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

ı) İhale konusu işin yapılacağı yer: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Sakarı 

Karacaören Mah. PK: 56   26851 Alpu / ESKİŞEHİR 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart formlar 

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

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

En az 25 MVA Güç Trafosu İmalatı Yapmış Olmak. 

En az 25 MVA Güç Trafosunun Detaylı Tamir ve Bakım İşlerini Yapmış Olmak 

İstekli trafo tamir-bakım veya üretim fabrikasının kapasite bilgilerini içeren dosyasını 

teklifi ile birlikte sunacaktır. 

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine istinaden 

Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 1853/1-1 
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MUHTELİF BİNALARIN YAPILMASI VE ŞARTNAMEDE AYRINTILARI 
GÖSTERİLEN ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sındırgı Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 38 ada 11 parselde bulunan 2500,62 metrekarelik taşınmaz 

üzerine 4373,93 metrekare toplam inşaat alanlı 62 adet bağımsız bölümden oluşan işyeri binası, 
İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 714 ada 1-2 parselde bulunan 7541,12 metrekarelik taşınmaz üzerine 
2683,80 metrekare toplam inşaat alanlı 18 derslikli ortaokul binası, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 38 
ada 24 parselde bulunan 1989,91 metrekarelik taşınmaz üzerine 847,60 metrekare toplam inşaat 
alanlı hamam binası, İlçemiz Camicedit Mahallesi 358 ada 1-2-11 parsellerde bulunan 780,84 
metrekarelik taşınmazlar üzerine 364,95 metrekare toplam inşaat alanlı kaymakamlık lojmanı 
binası yapılması işleri ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işinin 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 36 ve devam maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemi ile ihale 
edilmesine ilişkin İlandır. 

1 - İhale Konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kurtuluş 
Mahallesi 38 ada 11 parselde bulunan 2500,62 metrekarelik taşınmaz üzerine 4373,93 metrekare 
toplam inşaat alanlı 62 adet bağımsız bölümden oluşan işyeri binası, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi 
Kurtuluş Mahallesi 714 ada 1-2 parselde bulunan 7541,12 metrekarelik taşınmaz üzerine 2683,80 
metrekare toplam inşaat alanlı 18 derslikli ortaokul binası, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kurtuluş 
Mahallesi 38 ada 24 parselde bulunan 1989,91 metrekarelik taşınmaz üzerine 847,60 metrekare 
toplam inşaat alanlı hamam binası, Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Camicedit Mahallesi 358 ada 1-2-
11 parsellerde bulunan 780,84 metrekarelik taşınmazlar üzerine 364,95 metrekare toplam inşaat 
alanlı Kaymakamlık lojmanı binası yapılması işleri ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde 
paylaşılması işi 

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı; İhaleye ilişkin idari 
şartname, teknik şartnameler ve mimari/mühendislik projeleri Sındırgı Belediye Başkanlığından 
ücretsiz görülebilmekle ihaleye katılacak olan isteklinin ihaleye katılabilmesi için 5.000,00 TL 
bedel karşılığında idari şartnameyi satın alması gerekmektedir. 

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usul ile yapılacağı; İhale Balıkesir İli, 
Sındırgı İlçesi, Camicedit Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan Sındırgı Belediyesi 
Binasında, 17.03.2020 Salı günü saat 14.30 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi 
ve devam maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacak olup isteklilerin tekliflerini en geç 
aynı tarihte saat 14.00’ a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sunmaları gerekmektedir. 

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı; İhalenin tahmin edilen muhammen 
bedeli 14.273.549,07 TL’dir. Geçici teminat tutarı ise 428.206,47 TL’dir. Tespit edilen 
muhammen bedel, KDV hariç inşaat maliyetine esas bedeldir. Teklif vermeye esas bedel ise 
yükleniciye bırakılacak olan kısımların rayiç bedel toplamlarından inşaat maliyeti toplamlarının 
düşülmesinden sonra kalan 1.192.847,49 TL olup istekliler bu bedel üzerinden pey süreceklerdir. 

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu; 
a. Kanuni ikametgâh sahibi olması ve Türkiye’de tebligat için adres beyanında 

bulunması,(Şekli İdari Şartnamede ekli EK. 1) 
b. Muhammen bedelin %3ü oranında geçici teminatı yatırdığını gösterir belge veya banka 

teminat mektubu (Şekli İdari Şartnamede ekli EK. 2) 
c. İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge, 
d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
• 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 



Sayfa : 334 RESMÎ GAZETE 4 Mart 2020 – Sayı : 31058 

 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e. Şekli ve içeriği bu idari şartname ekinde yer alan teklif mektubu. (Şekli İdari 
Şartnamede ekli EK. 3) 

f. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

g. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (Şekli İdari Şartnamede ekli EK. 4) 

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

h. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve şartnamenin 

9.maddesinde belirtilen inşaat maliyet bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu 
iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. (Şekli İdari Şartnamede ekli EK.5) 

i. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

• Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 Tarih ve 27961-17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetelerde 

yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" 
metninde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER listesinde III. GRUP İŞLER 
kısmındaki işler kabul edilecektir. 

• Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat mühendisliği ve/veya mimarlık diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk 

sayılacaktır. 
j. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 
k. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesini 

vermesi, (Şekli İdari Şartnamede ekli EK. 6) 
l. İhaleye teklif verecek isteklinin işi alt yükleniciye yaptıracak olması halinde; yüklenici 

ile alt yüklenici arasında düzenlenecek (Şekli İdari Şartnamede ekli EK. 7) ve ayrıca alt 
yükleniciye ait bu maddenin 8. bendindeki teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ibraz etmesi 
gerekmektedir. Bu durumda yüklenicinin kendisine ait teknik yeterlik belgesi aranmayacaktır. 

6 - Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği; Teklif zarfları ve teklif 
mektubunu muhteva eder iç zarflar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükmüne 
uygun olarak hazırlanarak en geç 17.03.2020 Salı günü saat 14.00’a kadar İhale Komisyonu 
Başkanlığına teslim edilecektir. 1852/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-05) 
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB)  İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT)  yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AIIB-WB4-YAPIM-05) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
 

AIIB-WB4-YAPIM-05 

S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Küçükçekmece 
Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL 
Tevfik Bey Mahallesi Muammer Aksoy Cd. Kumru Sokak No: 12 
Sefaköy/Küçükçekmece/ İstanbul 

1 İstanbul Küçükçekmece 
Tahsin Banguoğlu İlkokulu 
Mehmet Akif Mahallesi, Mimar Sinan Cd. No: 51,   34303 
Küçükçekmece/İstanbul 

 
3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 65.000.000 TL  
olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2017 ve 2018 yıllarına ait inşaat cirosunun 2019 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2019 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2020 yılına çevirme işleminde bir yıllık TÜFE oranından 
hesaplanan “1,1184” katsayısı kullanılacaktır.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 
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Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 12.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
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başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-
YAPIM-05) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.800.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 07 Nisan 2020 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00   
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 1819/1-1 

—— • —— 

İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-06) 
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB)  İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering - NCT)  yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB4-YAPIM-06) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
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AIIB-WB4-YAPIM-06 

S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beykoz 
Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu 

Çubuklu Mah., Vatan Cad. No: 2,   34805 Beykoz/İstanbul 

1 İstanbul Üsküdar 
Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu 

Küçüksu Mahallesi, Öğretmen Sk. No: 25, Üsküdar/İstanbul 

 
3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 85.000.000 
TL  olması gerekmektedir. (Bu ihale kapsamında 2017 ve 2018 yıllarına ait inşaat cirosunun 2019 
yılına çevrilmesi işleminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılacak olup; 
2019 yılına çevrilmiş toplam ciroların 2020 yılına çevirme işleminde bir yıllık TÜFE oranından 
hesaplanan “1,1184” katsayısı kullanılacaktır.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 
yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 
kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 
Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 
altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 18.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III. maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-
YAPIM-06) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
2.400.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 09 Nisan 2020 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00   
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 1820/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1907/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1888/1/1-1 

  



4 Mart 2020 – Sayı : 31058 RESMÎ GAZETE Sayfa : 345 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1888/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1887/20/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1904/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1905/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1906/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 815721, 1199550 ve 1199551 YİBF nolu yapıları 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 
28.01.2019 tarihli ve 22489 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 
(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 50069 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret 
Odasına kayıtlı 647 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortağı Remzi MURAZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13372) 
tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2019/705 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan 
davada, 10.10.2019 tarihli ve E.2019/705-K.2019/1975 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 
iptaline” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Remzi 
MURAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 27.02.2020 
tarihli ve 49489 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1815/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 
edilen”, Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Mustafa EKİNCİ (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17417, Oda Sicil No: 59567) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2020 tarihli ve 
E.2020/178 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 
hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa EKİNCİ 
hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işleminin yürütmesi 26.02.2020 tarihli ve 
49454 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.    

İlgililere duyurulur. 1816/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10775 ada, 7 parsel üzerindeki 1194985 YİBF nolu inşaatı 
denetimini üstlenen Atikan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Tayfun BOYRAZ 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63951)  tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 28.01.2020 tarihli ve E.2019/1769-
k.2020/140 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli 
ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Tayfun BOYRAZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, 
kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 13.02.2020 tarihli ve 37655 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1816/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Eskişehir İli, 20N1C pafta, 766 ada, 35 parsel - Fethi Zübeyr Karabacak Mimarlık İnşaat 
Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0026311214665530) - Şirket ortağı Fethi Zübeyr 
Karabacak (0026110036616220) - 21.02.2020 tarihli ve İYKB-091 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L4C pafta, 9361 ada, 16 parsel - Es Palmiye Müt. İnş. Gıda Otom. Bilg. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0026315462457648) - Şirket ortağı Şafak DÖNMEZ - 21.02.2020 tarihli ve 
İYKB-092 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M4A pafta, 8796 ada, 21 parsel ve 21M1D pafta, 8720 ada, 6 parsel - 
Seferoğlu Bilişim Plan Proje İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0026315294761548) - Şirket 
ortağı Özcan SEFEROĞLU - 21.02.2020 tarihli, İYKB-093 sayılı ve 26.02.2020 tarihli, İYKB-
104 İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 20L1B pafta, 7314 ada, 31 parsel - Tekba İnşaat Emlak Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi (0034313021087238) - Şirket ortağı Metin TEKİN - 21.02.2020 tarihli ve İYKB-
094 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M3C pafta, 1166 ada, 71 parsel - Gündoğan Mühendislik Doğalgaz 
İnşaat Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0026311345761348) - Şirket ortağı Mehmet 
GÜNDOĞAN - 21.02.2020 tarihli ve İYKB-095 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L3B pafta, 15199 ada, 32 parsel - Sibel CEYLAN (0026110179404748) 
- 21.02.2020 tarihli ve İYKB-096 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M3D pafta, 2923 ada, 1 parsel - Başak Kiremit ve Tuğla İnşaat Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi (0026211264136002) - Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri Füruz KARIK, 
Fügen KIZILKAYA, Gökhan KIZILKAYA - 26.02.2020 tarihli ve İYKB-105 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21M3B pafta, 2160 ada, 112 parsel - Hattat Yapı Ağaç Ürünleri Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi (0026315430293403) - Şirket ortağı Hüseyin SÜZEN - 26.02.2020 tarihli 
ve İYKB-103 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 199 pafta, 1415 ada, 54 parsel - MGG Yapı ve Yapı Malzemeleri Turizm 
Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0026312239107666) - Şirket ortağı Murat GÖZ 
(0026111191411611) - 26.02.2020 tarihli ve İYKB-098 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L1B pafta, 14823 ada, 17 parsel - Dilaver ÇELİK (0011110238687448) 
- 26.02.2020 tarihli ve İYKB-102 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21L3D pafta, 9226 ada, 15 parsel - Süleyman KURNAZ 
(0026112304490130) - 26.02.2020 tarihli ve İYKB-101 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21N4A pafta, 9449 ada, 34 parsel - Mehmet YILDIZ (0026110250130402) 
- 26.02.2020 tarihli ve İYKB-100 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21N4A pafta, 1437 ada, 1399 parsel - Çetin KAR (0026110042042311) - 
26.02.2020 tarihli ve İYKB-099 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Sivas İli, 88 pafta, 1866 ada, 6 parsel - Fuat DEMİR (0058112989388523) - 13.02.2020 
tarihli ve 7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Aydın İli, 17 pafta, 117 ada, 8 parsel - Zeugma BDK Yapı Mimarlık İnşaat Taahhüt 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0009313145771121) - Şirket ortağı Ömer Faruk BUDAK - 
20.01.2020 tarihli ve bila sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tokat İli, 515 ada, 30 parsel - Tokat Konak Yapı İnşaat Sağlık Hizmetleri Gıda Turizm 
Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0060312070821564) - Şirket ortağı Halil İbrahim AKGÜL 
(0060110339692248) - 14.02.2020 tarihli ve 62 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tokat İli, 70 pafta, 411 ada, 17 parsel - Hazal İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
(0060315431406210) - Şirket ortağı Canan KILIÇ - 12.02.2020 tarihli ve 60 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 31363 ada, 1 parsel - Ünaloğulları İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret Sanayi 
Limited Şirketi - 17.02.2020 tarihli ve 2020-10 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 31016 ada, 4 parsel - Demsa 1 Gıda İnşaat Malzemeleri Hayvancılık 
Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0006312948752340) - Şirket ortağı Dilek 
AKKULAK - 19.02.2020 tarihli ve 2020-16 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 22645 ada, 13 parsel - M. Uslu İnşaat Turizm Emlak Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi (0006315158866266) - 19.02.2020 tarihli ve 2020-14 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 22732 ada, 3 parsel - Hakan TOPDEMİR (0006110091385065) - 19.02.2020 
tarihli ve 2020-13 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 22643 ada, 13 parsel - Medet KARPUZ (0006110001078156) - 19.02.2020 
tarihli ve 2020-15 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 23693 ada, 16 parsel - Erdal YILDIZ (0006112052248356) - 19.02.2020 
tarihli ve 2020-12 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, H29D04C04C pafta, 1844 ada, 5 parsel - Temel ATASOY 
(0006110044697448) - 14.02.2020 tarihli ve 2020-4 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 
(bir) yıl. 

- Ankara İli, 20760 ada, 4 parsel - Mehmet Hanifi ÇAKAN (0006112885007448) - 
14.02.2020 tarihli ve 2020-7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 128D18B2D pafta, 1606 ada, 8 parsel - Osman KÖSE (0006113004382521) 
- 17.02.2020 tarihli ve 2020-9 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara İli, 46920 ada, 3 parsel - Emre Doğan ve Hayrettin İnce Adi Ortaklığı - 
(0006613606683504) - Ortaklar Emre Doğan ve Hayrettin İnce - 18.02.2020 tarihli ve 2020-11 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Van İli, 2635 ada, 2 parsel - Seremm Yapı İnş. Müh. Turz. Tem. Gıda Nak. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0065313187027065) - Şirket ortağı Remzi KAYA - 18.02.2020 tarihli ve 2020/52 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, 18L4A pafta, 2655 ada, 30 parsel - Murat DURAN (0040111270560711) - 
25.02.2020 tarihli ve 003 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının/yönetim 
kurulu üyelerinin/müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat 
etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 1856/1-1 
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Uşak Belediye Başkanlığından: 
UŞAK BELEDİYESİ YAYALAŞTIRILAN SOKAKLAR MİMARLIK- KENTSEL 

TASARIM FİKİR PROJE YARIŞMASI 
 
YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ 
 
Yarışmanın adı, ‘Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım 

Fikir Proje Yarışması’dır. 
Yarışmanın konusu, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun 

yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının 
çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi 
ve projelendirilmesidir. Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, 
mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere 
varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir. 

 
YARIŞMANIN YERİ 
 
Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak 

Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan 
parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis 
Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak 
Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. 
Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan 
Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve 
Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı 
kapsamaktadır. 

 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
 
Yarışmaya en az bir mimar olmak koşuluyla bireysel ya da ekipler katılabilir. Ekip başı 

mimar olmak kaydıyla ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı yer alabilir. Ekip başı kimlik 
zarfında belirtilecektir. TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekip başlarıyla ekipler 
katılabilir. 

Not: Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır. 
Yarışmacıların; 
- Şartname belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak 

(ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
- Ekip başı mimarının Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Temsilcilikleri’nin üyesi olmak ve 

meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak, 
- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak, 
- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
- Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan 

danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları 
arasında olmamak, 

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak, 
- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
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Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek 
odasına bildirilecektir. 

Not: Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
 
Yarışmanın ilanı : 04.03.2020 
Sorular için son gün : 20.03.2020 
Cevaplar için son gün : 26.03.2020 
Teslim tarihi : 04.05.2020 
Jüri değerlendirme : 09.05.2020 
Sonuçların İlanı : 13.05.2020 
 
Jüri Toplantı Tarihi ve Değerlendirilmesi 
Jüri 09.05.2020 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına 

başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlanacak olan rapora göre Uşak Belediyesi resmi 
sitesinde yarışma sonucunu ilan edecek ve ilgili meslek odaları ise bülten ve dergilerinde 
kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara iletilecektir. 

Sonuçların İlanı 
Yarışma sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri 

başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde gazetede ve ilgili meslek 
odalarının yayın organlarında ilan edilecektir. 

Projenin Sergilenmesi - Kolokyum 
Sergi, kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Yarışmaya 

katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer 
almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 30 gün süre ile 
Uşak Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler 
bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. 

Projelerin Geri Alınması 
Ödül ve mansiyona layık görülen projeler ve ekleri Uşak Belediyesi’nin malıdır. Bunların 

dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde yarışma 
raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden idare sorumlu 
değildir. 

 
YARIŞMA JÜRİSİ 
Danışman Jüri Üyeleri 
Mehmet ÇAKIN Uşak Belediye Başkanı - İÜ 
Serpil KESKİN Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V. - ERÜ 
Çağlar SAMANCI Uşak Mimarlar Odası Başkanı - SDÜ 
Mine ÖZDEMİR Mimar - TÜ 
 
Asil Jüri Üyeleri 
Dr. Seda ERDEM  Dr. Mimar - İTÜ (Jüri Başkanı) 
Doç. Dr. Ebru YILMAZ Dr. Mimar - DEÜ 
Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ Dr. Şehir ve Bölge Plancısı - SÜ 
Zeynep CEYLANER Mimar - YTÜ 
Erdinç GÖKMEN Mimar - MSGSÜ 
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Yedek Jüri Üyeleri 
Dr. Erdem YILDIRIM Dr. Mimar - İYTE 
Ahmet Değer ÖZKAN Mimar - GÜ 
Damla KAVAK Şehir ve Bölge Plancısı - DEÜ 
 
Raportörler 
Mehmet YAZICI Y. Mimar - AİBÜ 
Bilge SEVİNÇ Mimar - KBÜ 
 
Koordinatör 
Tuba GÖKÇE Mimar - ESOGÜ 
 
Ödüller ve Ödeme Biçimi 
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak 

ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde 
gerçekleşecektir. 

 
Birinci ödül  10.000 TL 
İkinci ödül  7.000 TL 
Üçüncü ödül  5.000 TL 
1. Mansiyon  2.000 TL 
2. Mansiyon  2.000 TL 
3. Mansiyon  2.000 TL 
 
Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, 

derece, mansiyon tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden 
ödüller net olarak ödenecektir. 

 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ 
 
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar ‘Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar 

Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ şartnamesini ve eklerini http://www.usak.bel.tr/ 
adresinin ‘İlanlar’ kısmından ücretsiz temin edebilirler. 

Şartname alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Uşak Girişimci Şubesi IBAN: 
TR160001002269363811695031 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte 
yukarıdaki adrese elden veya yayalastirilansokaklar@gmail.com adresine elektronik posta ile 
teslim edilecektir. 

 
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
Adı : Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık- Kentsel Tasarım 

Fikir Proje Yarışması 
Adresi : Karaağaç Mah. 1. Ezel Sokak No: 8 Uşak Fen İşleri Müdürlüğü 
  Merkez/Uşak 
Telefon Numarası : 0276 221 40 00 - 0537 616 88 04 
Fax Adresi : 0276 223 35 69 
Web Adresi : yayalastirilansokaklar@gmail.com 
 1798/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 
sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" 
yapılarak onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 
7. Geçerli ALES-EA Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi (Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri İlanına başvurularda bu şart aranmamaktadır). 
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
10. Adli Sicil Belgesi. 
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
Resmî Gazete’de Yayım Tarihi : 04.03.2020 
Son Başvuru Tarihi : 18.03.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 19.03.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 23.03.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.03.2020 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr 
Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) 

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan 
Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul 

Açıklama : Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek 
Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) 
yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat 
niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM YDS/DENGİ UNVAN KADRO 
SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

Tasarım Grafik 
Tasarımı 

Yabancı Dil 
Şartı 

Aranmaz 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Resim İş Öğretmenliği, Grafik, Grafik Tasarımı, Çizgi 
Film(Animasyon), Çizgi Film ve Animasyon, Endüstriyel 
Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, 
İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim, Görsel İletişim 
Tasarımı lisans bölümlerinin birinden mezun olmak ve 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 1793/1-1 
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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 
Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 
İnsan Kaynakları birimine şahsen/posta aracılığıyla yapılacaktır. 

 

Kadro Yeri Bölüm/ Program 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Açıklama 

Müdürlük 
Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler/Anestezi 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Müdürlük 
Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler/Anestezi 

2 
Öğretim 
Görevlisi 

Tıp Fakültesi veya Hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

 
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 

• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
* Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 
• ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir) 
• Tecrübe Belgesi (onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
* Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde 

başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru 
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı 
süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

• Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan 
edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Kocanaip Mah. 

Kaplıca Cad. No: 3, Osmangazi/BURSA adresine gönderilecektir. 1817/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik 
faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, noter onaylı lisans, yüksek lisans, doktora 
(uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), 
yabancı dil belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet 
bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB’yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne, 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB’yi 
ilgili fakülte dekanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir. 

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta 
yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmayacak olup, e-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İletişim Bilgileri: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok, 34758 
Ataşehir-İstanbul 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 4 Mart - 18 Mart 2020 
 

AKADEMİK 
BİRİM BÖLÜM KADRO 

SAYISI 
KADRO 
UNVANI AÇIKLAMA 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ergoterapi 1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, 
Romatoloji alanlarından birisinden doktora/uzmanlık 
derecesine sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ergoterapi 1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından 
birisinden doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 1 Prof. Dr. 

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarından birisinden doktora 
derecesine sahip olmak veya doçentliğini almış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 1 Doç. Dr. 

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarından birisinden doktora 
derecesine sahip olmak veya doçentliğini almış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 2 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 2 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
Aile Hekimliği, Halk Sağlığı alanlarından birisinden doktora 
derecesine sahip olmak. 

Spor 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 
1 Dr. Öğr. 

Üyesi 
Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora derecesine sahip 
olmak. 

 1908/1/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.  

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen 
veya posta yoluyla ilgili dekanlıklara başvurularını yapabilirler.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, e-
posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri: 
1) İlgili Dekanlığa hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini 

içeren başvuru dilekçesi. 
2) YÖK Formatlı Özgeçmiş 
3) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri 
4) Lisans Transkripti 
5) ALES Sonuç Belgesi (en az 70 puan) 
6) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Türkçe programlar için en az 50 puan) 
7) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8) Bir adet vesikalık fotoğraf  
9) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
10) Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir) 
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 04.03.2020 
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 18.03.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.03.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 23.03.2020  
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2020 
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr 
İletişim Bilgileri: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok, 34758 

Ataşehir-İstanbul 
 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 1 
Öğretim 
Görevlisi 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 1 
Araştırma 
Görevlisi 

Ebelik veya Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor/yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 2 
Araştırma 
Görevlisi 

Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme 
ve Diyetetik 

1 
Araştırma 
Görevlisi 

Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor/yapmış olmak. 

 1908/2/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ın “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) bendine göre 2018 KPSS (B) gurubu 
puan sıralaması esas alınmak kaydıyla aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 
NO 

POZİSYON 
KİŞİ 

SAYISI 
NİTELİK 

2020/1 
BÜRO 

PERSONELİ 
2 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Maliye, İktisat 
veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun 
olmak. 
Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, 
PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak. 

2020/2 
BÜRO 

PERSONELİ 
1 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren İstatistik veya 
Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak. 
Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, 
PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak. 

2020/3 
BÜRO 

PERSONELİ 
1 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren İnsan Kaynakları, 
İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi veya 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
bölümlerinin birinden mezun olmak. 
Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, 
PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak. 

2020/4 AVUKAT 1 
Hukuk Fakültesinden mezun olmak. 
Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış 

olmak,  
b) Başvurulan pozisyon için istenen bölümlerin birinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

c) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 
70 almış olmak, 

d) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar 
hariç tek taraflı sözleşme feshi yapmamış olmak, 

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

f) Görevini yapmasını engel sağlık sorunu bulunmamak. 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve SÜRESİ 
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 

“Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan 
sonra zarfın üzerine ad-soyad, başvurulan pozisyon ve ilan no bilgilerini mutlaka yazmalıdır. 
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Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon için 
başvurularını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır. 

Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, 
ilanın yayımlandığı tarih itibarıyla 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. 

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye 
alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru 
tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde 
08:30-12:00/13:00-16:30 saatleri arasında yapılmalıdır.  

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 
Sözleşmeli Personel İş 
Başvuru Formu 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 
www.prs.yildiz.edu.tr internet adresinde İdari Formlar 
bölümünden temin edilebilecektir. 

2 Mezuniyet Belgeleri 

E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter 
onaylı suretleri. 
Yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim 
Kurulunca onaylanmış denklik belgesi veya noter onaylı 
suretleri. 

3 KPSS Sonuç Belgesi 
Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması 
gerekmektedir. 

4 Avukatlık Ruhsatnamesi Aslı veya noter onaylı sureti. 
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanılması halinde, öğrenime ilişkin diploma 

veya mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan 

adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan 
adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. 

5. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA  
Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların 

listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

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. 

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı 
Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi  
34220 Esenler / İSTANBUL 
Telefon: 0212 3832260 
İlanen duyurulur. 1889/1-1 

http://www.prs.yildiz.edu.tr/
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2020, 13/02/2020, 20/02/2020 ve 27/02/2020 tarihli 

Kararlarıyla  
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı sona 

erdirilen tüzel kişiler 

1 

06/02/2020 tarihli ve 9161-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yıldırım Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye “Değirmendere Reg. ve HES” projesi 
için verilen 31/12/2007 tarihli ve EÜ/1447-6/1047numaralı üretim lisansı sona 
erdirilmiştir. 

2 
06/02/2020 tarihli ve 9161-14 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Pazarköy RES” 
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 

06/02/2020 tarihli ve 9172 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elhes Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ye “Gökçeköy HES” projesi için, 37 (otuzyedi) yıl 8 
(sekiz) ay 24 (yirmidört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı 
verilmiştir. 

4 
13/02/2020 tarihli ve 9173-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Nature Enerji Ölç. Tek. Dan. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Nature Enerji Santrali” projesi için, 
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 
13/02/2020 tarihli ve 9173-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Dosen Enerji Elektrik Tedarik ve Toptan Satış Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 

6 

13/02/2020 tarihli ve 9173-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Trablus Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Tahta HES” üretim tesisi için verilen 04/12/2014 
tarihli EÜ/5330-1/03525 numaralı üretim lisansı 13/02/2020 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’ye “Tahta HES” üretim tesisi için, 34 
(otuzdört) yıl 1 (bir) ay ve 26 (yirmialtı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

7 

13/02/2020 tarihli ve 9174-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yerka Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “İDA JES” projesi için, 07/02/2043 tarihine 
kadar geçerli olacak 22 (yirmiiki) yıl, 11 (onbir) ay, 24 (yirmidört) gün süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

8 
13/02/2020 tarihli ve 9191 sayılı Kurul Kararı ile; 
Or Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Ilgardere RES” projesi için 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 
20/02/2020 tarihli ve 9192-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Çoruh Gıda Tarım Nakliyat Enerji Üretim San. ve Dış. Tic. A.Ş.’ye “Bayburt HES”  
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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10 

20/02/2020 tarihli ve 9192-13 sayılı Kurul Kararı ile; 

Erdemir Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Kızılcapınar HES” projesi için, 49

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 

20/02/2020 tarihli ve 9192-28 sayılı Kurul Kararı ile; 

Bolayır Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Serra GES” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

12 

27/02/2020 tarihli ve 9207-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne verilmiş olan 17/04/2014 tarihli 

ve EÜ/4969-105/02805 numaralı üretim lisansı29/02/2020 tarihi itibariyle sona

erdirilmiştir. 

13 

27/02/2020 tarihli ve 9207-8 sayılı Kurul Kararı ile; 

Akın Holding Anonim Şirketi’ne “Sertavul RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 

üretim lisansı verilmiştir. 

14 

27/02/2020 tarihli ve 9209-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Akyel-2 RES” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
 1883/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 ve 27/02/2020 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

1 

13/02/2020 tarihli ve 9176-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Mizan Oil Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ 

Lisansı verilmiştir. 

2 

27/02/2020 tarihli ve 9213-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Stone Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 

10 (on)yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 
 1883/2/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2020 ve 20/02/2020 tarihli Kararı ile,  

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisans verilen/lisansı sona erdirilen tüzel kişiler. 

1 

06/02/2020 tarihli ve 9164 sayılı Kurul Kararı ile;  

Atlantik Lpg Dağıtım Ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi'ne 06/02/2020 

tarihindeyürürlüğe girmek üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 

20/02/2020 tarihli ve 9200 sayılı Kurul Kararı ile;  

Karadeniz Tüpgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2006 tarihli veLPG-

DAĞ/708-7/01405 numaralı LPG dağıtıcı lisansı sona erdirilmiştir. 
 1883/3/1-1 
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324
343

424

ATAMA KARARLARI
––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/81,

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

YÖNETMELİKLER
––  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2220)
––  Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK

ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2223)

––  Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel
Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe,
HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

––  Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği
––  Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin

Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
––  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına

Dair Yönetmelik
––  Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
––  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)
––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/02/2020 Tarihli ve 2020/ÖİB-K-14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 Sayılı Kararları
––  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (III-52.1.ç)

KARAR
––  Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurul Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
––  Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2019/6266 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI
––  Yargıtay 3, 4 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 3/3/2020 tarihli ve 31057 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 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
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137

138

157

161

174

183

186
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––  Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Alt Birimleriyle Birlikte
Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2202)

––  154 kV Yığılca Çimento TM-Osmanca TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2203)

––  Söke Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı
Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2204)

––  Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Tersakan Gölü Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2205)

––  Ankara İli, Akyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2206)

––  Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Köpek Gölü Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2207)

––  Van İli, İpekyolu İlçesinde Bulunan Erek Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2208)

––  İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler (Doğu) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Taşınmazların Pendik Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2209)

––  Çerkeş Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Ankara İlinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2210)

––  Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2211)
––  Adıyaman İli, Merkez İlçe, Mara Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı

Taşınmazların Adıyaman Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2212)

––  Adana İli, Karataş İlçesinde Bulunan Ağyatan Lagünü Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2213)

––  Dırağa Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Gümüşhane İlinde
Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2214)

––  Muş İli, Varto İlçesinde Bulunan Hamurpet (Akdoğan) Gölü ve Güneyinde Yer Alan
Karasal Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda,
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2215)

––  Osmaniye İli, Düziçi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haruniye Kaplıcaları Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2216)

––  İzmir İli, Selçuk İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 12. Grup Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2217)

––  Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Sodalı Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2218)

––  Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2219)

––  Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kayaköy ve Gemiler Koyu
Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda,
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2221)

––  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması,
Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2222)
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
––  25/12/2018 Tarihli ve 500 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki, Güvenlik

Korucularına Aylık Ek Tazminat Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2184)

––  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,
Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2185)

––  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 2186)

––  Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı
Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)

––  2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2188)

––  Ekli Listede Adları Belirtilen Alanların “Yayla Alanı” Olarak İlan Edilmelerine İlişkin
Aynı Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2189)

––  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2190)

––  Şırnak İli, Merkez İlçede Bulunan Kasrik Boğazı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2191)

––  Elazığ İli, Merkez İlçe, Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2192)

––  Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2193)

––  Elazığ İli, Merkez İlçe, Mustafa Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın
Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2194)

––  Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan Dereiçi Travertenleri Potansiyel Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2195)

––  Hemşin-Çamlıhemşin İl Yolu (Şehir Geçişi) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2196)

––  Saros Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Çanakkale İlinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2197)

––  Yeniköy Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Çanakkale İlinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2198)

––  Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2199)

––  Kütahya İli, Emet İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2200)

––  154 kV Şabanözü OSB-Yakınkent Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2201)

İÇİNDEKİLERİN devamı 439 ve 438 inci sayfadadır.
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