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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Si-
gorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kurum bilgisayar sisteminde,” ibaresi “Ku-
rumun bilgi işlem sistemlerinde,” olarak değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Kurumun bilgi işlem sistemlerinde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri

dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu il, ilçe, mahalle veya sokakta;
a) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
b) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
c) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı

engelleyici durumlar,
ç) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sa-

botaj, terör saldırıları,
nedeniyle Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve be-

yannameler ile Kuruma yapılması gereken başvuruların Kanunda öngörülen sürenin son gü-
nünde yapılamaması ve söz konusu durumların yetkili makamlardan alınan belgelerle kanıt-
lanması halinde bu yükümlülükler Kurumca sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci
işgününün sonuna kadar ertelenir. Muhteviyatı primler de aynı sürede Kuruma ödenirse bu yü-
kümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş kabul edilir.”

c) Dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Ağustos 2021
ÇARŞAMBA

Sayı : 31572



“(5) Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini ver-
meye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre
Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya
Kuruma yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala
vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden
günden itibaren yedinci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta prim-
lerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin;
a) İkinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında

ayda on gün ve daha fazla çalışanlar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılanlar.”
b) Üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “bağlanmış ma-

lullerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamındaki köy ve mahalle muhtarları hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı
fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında
ayda on günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde
uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “fe-
sih,” ibaresi “fesih” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.
“Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek-5 ve Ek-5/A’nın açıklamalar bölümündeki işten ayrılış ve
eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemeye ve bu kodlarda değişiklik yapmaya Kurum
yetkilidir. Söz konusu düzenlemeler işverenlere Kurumca duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin;
a) Onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
b) On birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(12) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

sigortalı çalıştırılmasa dahi şirket kuruluş sözleşmesi, ruhsat gibi belgelere istinaden kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından Kuruma elektronik ortamda intikal ettirilen işyeri tesciline ilişkin
bilgilere göre Kurumca işyeri tescili yapılır. Bu durumda ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi dü-
zenlenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(13) Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila
müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması ha-
linde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri
tescili yapılır.

(14) İşverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bö-
lümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imza-
lanmasını müteakip, veli işveren vekili sayılarak işyeri tescil edilir.

(15) İşverenin, Türk Medeni Kanununa göre sınırlı ehliyetsiz olması nedeniyle kendi-
sine vasi atanması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “Sınırlı ehliyetsiz kim-
seye vesayeten vasisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, vasi işveren
vekili sayılarak işyeri tescil edilir.

(16) 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneğinden yararlanan kişiler ile Türkiye İş
Kurumu tarafından düzenlenen meslek edinme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kur-
siyerler için Türkiye İş Kurumunun ilgili il müdürlüklerince, Kurumun ilgili ünitesinde işyeri
dosyası tescil ettirilir.
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(17) Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde, (a) bendi kapsamına gi-
ren sigortalılar için ayrı, (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi dü-
zenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası tescil edilir.

(18) Aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverence nakil araçlarının kayıtlı
olduğu ilgili idareyi gösterir belge ibraz edilerek tek işyeri bildirgesi düzenlenir ve işyeri, ida-
renin bulunduğu bölgeyi içine alan Kurum ünitesince tescil edilir.”  

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinde yer alan “Ek-12’de yer alan İşkolu Kodu Listesine”
ibaresi “26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güven-
liğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine” olarak değiştirilmiştir.

“a) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu
belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’
ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu verilir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, mües-
sese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına
sahip oldukları ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu ku-
rumlarına ait devamlı işyerlerine ‘1’, geçici işyerlerine ‘3’ mahiyet kodu verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik
ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.
Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan
işyerlerinin tescilinde;

a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başla-
madan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,
c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazı-

sının,
ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleş-

mesinin,
elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş
ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin
nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu
hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması
halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden on gün içinde bu durumların işyeri
bildirgesi ile  e-sigorta kanalıyla Kuruma bildirilmesi zorunludur. İşyerlerinde işletme adı de-
ğişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Bu değişiklik bir yazı ile Kuruma bildirilir.”

“(4) Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri
dosyası tescil edilmez ve işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir
veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilir.
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(5) Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete ka-
tılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda düzenlenen işyeri bildirgesine is-
tinaden yeni işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemler  eski işyeri dosyası üzerinden devam eder.

(6) İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri
bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki
adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilir.

(7) İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum
yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri
dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dos-
yası Kanun kapsamından çıkartılır.

(8) İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde,
yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye
yazı ile bildirilir ve bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, malû-
liyet veya ölümle neticelenen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin;
a)  Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(3) Sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki te-

davileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz
dış temsilciliklerince onanması hâlinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca
onayı aranmaz.”

b) Dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(8) İstirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda yetkilendirilen

sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu, düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde
onaylanır. İstirahat raporunun elektronik ortamda düzenlenememesi halinde, yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularınca istirahat raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren
üç iş günü içinde sigortalının işyerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sos-
yal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini
düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.”

d) On birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(12) Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde ve-

rilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık
kurulunca verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin;
a) Beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Sigortalının, aynı süre içinde aynı sigortalılık hâline tabi olacak şekilde birden fazla işyerinde
çalışması hâlinde, üst sınır dikkate alınarak ilgili dönemdeki prime esas kazançlar toplamının,
bir ay için 30, toplamda 90 günü geçmemek üzere bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle gelir ve ödeneğe esas günlük kazanç hesaplanır.”

b) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(7) Mahsuplaşma talebinde bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici

iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine
mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren ta-
rafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, Kurum tarafından he-
saplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna,
borcun olmaması hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması hâlinde
ise iade edilir.”
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c) Sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Geçici iş göremezlik ödeneğinin, buna ilişkin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip
eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanunî temsilcilerine,
vekillerine veya sigortalının tanımlı banka hesap numarasına ya da anlaşmalı banka şubelerine
ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir.” 

d) Dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların

istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tara-
fından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet be-
yannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapıl-
ması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması
halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uy-
gulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “al-
makta iken” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tedavisi devam etmekte iken” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Masrafları kendilerince karşılanmak üzere sevk işlemi yapılan sigortalıların aylık
bağlanmadan önce prim borçlarını ödemesi ve malûl sayılmaları durumunda, sevk işlemlerine
ilişkin masraflar Kurumca karşılanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Malûllük durumunu gösteren sağlık kurulu raporu alınmadan doğrudan malûllük
aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılardan, varsa talep tarihinden önceki 6 ay içeri-
sinde Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu
kabul edilir, yoksa Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek, malûllük
durumunun tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“Ancak, yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması talebinde bulunan ve talep
tarihi itibari ile yaşlılık aylığı için diğer şartları taşımakla birlikte gerekli prim ödeme gün sa-
yısını sonradan tespit edilen hizmet süreleriyle tamamlayanlardan, toptan ödeme talebinden
önce tahsis talebinde bulunanlara ilk tahsis talep tarihi, diğerlerine ise toptan ödeme talep tarihi
esas alınarak aylık bağlanır. Toptan ödeme tutarı bağlanacak aylıklardan mahsup edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin;
a) Birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını,
yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayanların Kanunun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel
oluşturmaz.”

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, Ka-

nunun 47 nci maddesi ve 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak
aylık bağlanmış ya da bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına,
Kanunun 56 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun mülga 77 nci maddesinin (a) ve (b)  fıkraları
ile mülga 92 nci maddesinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın
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aylık bağlanır. Bağlanacak bu aylık, diğer hak sahiplerine bağlanacak aylığın oranını etkilemez
ve bu kapsamda bağlanan aylıklar en geç ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içinde
Hazineden tahsil edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir. 
“Ancak, ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının sonradan hiz-
met tespiti suretiyle tamamlanması durumunda, hak sahiplerine bağlanacak aylığın başlangı-
cında 62 nci maddenin birinci fıkrası esas alınır.” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hizmet borçlanmasına ilişkin talepler, örneği Kurumca hazırlanan hizmet borç-

lanması başvuru belgesi veya borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile Kuruma yapılır. Kanunun
yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen ve Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin
borçlanılması için borçlanma talep tarihinden önce Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının;

a) (a) bendi kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolla-
rına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında tescil edilmiş ve talep tarihi itibariyle tahakkuk etmiş veya
ödenmiş süresi olması,

c) (c) bendi kapsamında tescil edilmiş olması,
gerekmekte olup, borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı

aranmaz.”
b) Üçüncü fıkrasında yer alan “borçlanma yapılan” ibaresi “geriye götürülen” olarak

değiştirilmiştir.
c) On ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(12) Borçlanma gün sayısının ilgili aylara mal edilmesinde ay 30, yıl 360 gün olarak

dikkate alınır, borçlanma süreleri kanunla belirlenmiş süreleri aşamaz.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin;
a) Birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ödeme günlerinden herhangi birinin dini bayramlara rastlaması hâlinde, ödeme-

lerin hangi tarihlerde yapılacağı, Kurumca belirlenerek ilan edilir.”
c) Dördüncü fıkrasında yer alan “peşin ödenen gelir ve aylıklar” ibaresinden sonra gel-

mek üzere  “ile bayram ikramiyeleri” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, işle-

min sonuçlandığı ayı takip eden ilk ödeme döneminde ödenmek üzere,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin
(6) numaralı alt bendinde yer alan “çocukların” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetme-
liğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü saklı kalmak kaydıyla,” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların
prime esas kazançlarının belirlenmesinde;

a) Ücretler ödenip ödenmediğine veya ne zaman ödendiğine bakılmaksızın, hak edildiği
ayın,
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b) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hiz-
met akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre
bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı na-
zara alınarak, akdin feshedildiği ayın,

c) Toplu iş sözleşmeleri uyarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu
iş sözleşmesi dışında kalan personel ile toplu iş sözleşmesine tabi olmakla birlikte sendikalara
üye olmamaları nedeniyle özel sektöre ait işyerlerinde sözleşme kapsamında bulunmayan per-
sonele geriye yönelik olarak ücret farkı ödenmesine karar verilmesi halinde, söz konusu ücret
farkları, ilişkin oldukları ayların,

ç) Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde, bir aydan fazla istirahat
alan sigortalılara, Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerce de
toplu iş sözleşmelerine dayanılarak istirahatli bulunan süre için ayrıca ücret ödenmesi duru-
munda, bu ücretler istirahatli bulunulan ayların,

d) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye
yönelik ücret ödenmesi halinde bu ücretler ilişkin oldukları ayların,

e) Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gibi her türlü ödemeler,
ödemenin yapıldığı ayın,

kazancına dahil edilerek prime tabi tutulur.
(3) Sigortalılara, ücretinin yanı sıra prime esas kazanca dahil edilebilecek nitelikte ücret

dışında ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki kazançlar, prime esas günlük kazanç üst sını-
rının otuz katı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulur.  Ancak her iki kazanç toplamının üst
sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, Kanunun 82 nci maddesi
hükmü de dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil edilir.

(4) Sigortalılara, ücretsiz izin, istirahat gibi çeşitli nedenlerle ay içinde çalışmasının
bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dı-
şında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda si-
gortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip
eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilir. Ancak ödemenin
yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret
dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilmez.

(5) İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem veya arabuluculuk  ka-
rarının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması
kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıştırılmayan süre için öde-
nen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar, akdin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ay-
ların prime esas kazançlarına dahil edilerek işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm
sigorta kollarına ait primler kesilir ve bu süreler hizmetten sayılır. İşçi işe başlatıldığında bil-
dirim süresine ait ihbar ücreti ile kıdem tazminatının   peşin olarak ödenmesi halinde bu ödeme
işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edilir. Kanu-
nun 80 inci maddesi uyarınca bildirim süresine ait ihbar ücret ile kıdem tazminatının prime
tabi tutulmaması nedeniyle işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok dört aya kadar olan
ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulur ve bu süreler prim ödeme
gün sayısından sayılır.

(6) İdari yargı tarafından verilen kararlara istinaden sigortalılara fiilen çalışmadıkları
süreler için ücret ve benzeri nitelikte ödeme yapılması halinde; ücretler, ilişkin olduğu aylara
mal edilmek, ücret dışındaki diğer ödemeler ise ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle
prime tabi tutulur.
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(7) Sigortalılara;
a) Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren

tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari
ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, 

b) Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olma-
dığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim
veya 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi
halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan ço-
cukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuk-
larından en fazla iki çocuk için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına aylık
asgari ücretin %2'si, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında ça-
lışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı,

c) Aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam et-
mesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Ka-
nuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut
aylık almaması durumunda, aylık asgari ücretin %10'u, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
mülga (C) fıkrası kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki
tutarı,

prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(8) Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı

adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden
kısmı prime esas kazanca dahil edilmez, ancak kalan tutar ödendiği ayın prime esas kazancına
dahil edilir. Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki
prime esas kazancının, Kanunun 82 nci maddesine istinaden belirlenen prime esas kazanç üst
sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı
payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil
edilir. Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bi-
reysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda, prime esas kazanca dahil edilecek tutar,
ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki
istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır.

(9) Ayni yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev
tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu öde-
meler ve keşif ücreti, ihbar tazminatı ve kasa tazminatı prime tabi tutulmaz.

(10) Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; sigortalılara ya-
kacak, temizlik, aydınlatma ve benzeri nitelikteki giderleri ya da tahsil veya mesken yardımı
gibi kanunda ismen sayılmayan nedenlerle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı aydaki prime
esas kazanca dahil edilir. 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde
Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun İkinci
Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanuna istinaden ödenmekte olan ikramiyeler ile ilave te-
diyeler prime tabi tutulur. 4857 sayılı Kanunun 61 inci maddesindeki istisnai hüküm üzerinde
durulmaksızın hak kazanıldığı halde kullanılmayan yıllık izin süresi için ödenecek ücretlerden
kısa vadeli sigorta kolları primi kesilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumun ilgili ünitesine” ibaresi ek-
lenmiş ve aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan
anlaşılan ve sigortalılık işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların geçerli
sigortalılık statüsüne prim aktarılması işlemlerinde, aktarılacak tutar kadar 1/10/2008 ve sonraki
sürelere re’sen beyan girişi yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün
sayıları, ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere sigorta-
lının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil edilerek o ayda çalıştığı gün sayısı kadar Ku-
ruma bildirilir.”

“(3) Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat, ücretsiz izin, di-
siplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı gün-
ler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dö-
nemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle he-
saplanır. Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda istirahat,
ücretsiz izin, disiplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili
dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması duru-
munda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından işe
başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınma-
yan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

(4) İşverenlerce Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, Kurumca
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri
veya Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük
ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bu-
lundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler, Kanunun 80 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında değerlendirilerek prime tabi tutulur.
Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alan ve ay/dönem içinde istirahatli olan sigortalıların
prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Prime tabi
tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde,
Kanunun 82 nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve
meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulur ve bu primlerin ilişkin
olduğu süreler aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilir.

(5) Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas
kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 4857 sayılı Kanunda öngörülen hafta tatili ücretine
hak kazanıp kazanmadığı hususu göz önüne alınır ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme
gün sayısına dahil edilir. Hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara,
kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu süreler prim öde-
me gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz. Hak kazanılmadığı halde kullanılmış
olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, prime esas kazanca tabi bu ödemelere ilişkin sü-
reler de prim ödeme gün sayısına dahil edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin;
a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İşverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı si-

gortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı Kanunun 7 nci mad-
desine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği si-
gortalıların ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların;
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a) Sosyal güvenlik sicil numaralarını,
b) Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,
c) Prim ödeme gün sayılarını,
ç) Sigorta primine esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarını,
d) İşe başlama ve işten çıkış tarihlerini,
e) Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik gün sayısını ve eksik çalışma

nedenlerini,
f) Ay içinde işten ayrılmış olmaları halinde, işten çıkış nedenlerini,
g) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini,
ğ) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin;
1) Adı soyadı/unvanını,
2) İşyerinin adresini,
3) İşyeri telefon numarasını ve e-posta adresini,
4) Vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,
5) Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların

mesleki oda kayıt numarasını,
6) İşverenin kamu idaresi olması halinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve

soyadını,
h) Belgenin;
1) İlişkin olduğu yılı ve ayını,
2) Mahiyetini (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu),
3) Türünü,
4) Varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını,
5) Toplam sayfa sayısını,
ı) Kurumca belirlenen diğer bilgilerini,
taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun olan örneği Ek/9, Ek-9/A ve Ek-9/A1’de

bulunan aylık prim ve hizmet belgesi, örneği Ek-9/B’de yer alan aylık fiilî hizmet süresi zammı
prim belgesi ve Ek-9/B1’de yer alan yıllık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesi ile örneği
Ek-9/C ve Ek-9/C1’de yer alan yıllık itibari hizmet süresi prim belgesini, bu maddenin üçüncü
ve on sekizinci fıkrasında belirtilen süre içinde e-sigorta kanalıyla Kuruma vermekle; sigortalı
çalıştırmadığı takdirde, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren on beş gün içinde
durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hake-
dilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler ayrı ayrı gösterilir. Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalı olan ve sigortalı çalıştıran işverenler
ile işveren şirketin ortaklarının aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirimlerinin yapıl-
ması istenilebilir. Kurum, elektronik imza uygulamasına geçildiğinde bu fıkranın (ğ) bendinin
(5) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen kişiler ile işverenlerin veya vekilinin elektronik
imzalarını isteyebilir.”

b) Üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentle-
rinde yer alan “23’ünde” ibareleri “26’sında” olarak değiştirilmiştir.

c) Altıncı fıkrasının (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkrada
yer alan “23’üne” ibaresi “26’sına” olarak değiştirilmiştir.

“d) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden;
1) İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve ia-

desine karar verilen sigortalı için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
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belgelerinin; sigortalının kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren
on işgünü içinde işe başlamak üzere işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun
daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin iş-
çiyi işe başlatmaması halinde ise, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı baş-
vurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma
belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,”

“f) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için;
1) Mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve

ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nite-
likteki aylık prim ve hizmet belgelerinin mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip
eden günü veya idarenin karar tarihini,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma
belgesi uyarınca geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu ücretlere
ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin arabuluculuk an-
laşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,”

“ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı
mercilerince verilen kararlar ile arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteli-
ğinde bulunan anlaşma belgesine istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda ol-
duğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin düzenlenmesi gereken ek nitelikteki
aylık prim ve hizmet belgelerinin prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil
edilmek üzere belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini veya arabuluculuk an-
laşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı tarihi,”

ç) On üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(13) Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hiz-

meti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıt-

layan izin belgesi,
c) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge,
ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
d) Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleş-

mesi,
e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faali-

yetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı
örneği,

g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,
h) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
ı) 5434 sayılı Kanunun mülga ek 76 ve mülga geçici 192 nci maddelerine tabi olundu-

ğunu gösterir belge,
i) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan

sözleşmeler,
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eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir. Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve
hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir.  Eksik ça-
lışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenir ancak Kuruma verilmez. Söz konusu belgeler
Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanır. Eksik ça-
lışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde, onbeş günlük süre içinde ibraz
edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen onbeş gün
içinde ibraz edilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin yukarıda belirtilen usul ve esaslara uy-
gun düzenlenmemiş olması halinde Kurumca geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin
beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

d) On dördüncü fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci cümlesinde
yer alan “Bu” ibaresi “On üçüncü fıkrada sayılan” olarak değiştirilmiştir.

e) On beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
f) On sekizinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Her ayın 1’i

ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş
ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonu,” satırından sonra gelmek üzere
aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın son
günü,” 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin;
a) Birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak
tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları
primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-
Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.”

b) Beşinci fıkrasının (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden;
1) İş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve ia-

desine karar verilen sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sigortalının kesinleşen mahkeme veya özel hakem kara-
rının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve
işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı
tarihin veya işverenin sigortalıyı işe başlatmaması halinde, sigortalının işe başlamak için işve-
rene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğini haiz bulunan anlaşma
belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı ta-
hakkuk edecek sigorta primlerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı
tarihi,”

“f) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için;
1) Mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve

ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, ödemeye ilişkin sigorta primlerinin mahkeme ka-
rarının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günü veya idarenin karar tarihini,

2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteliğinde bulunan anlaşma
belgesi uyarınca sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı ta-
hakkuk edecek sigorta primlerinin arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı
tarihi,”
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“ğ) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı
mercilerince verilen kararlar ile arabuluculuk faaliyeti sonunda tanzim edilen ve ilam niteli-
ğinde bulunan anlaşma belgesine istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda ol-
duğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin sigorta primleri belirtilen mercilerin
kararlarının kesinleşme tarihleri veya arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğini kazandığı
tarihi,”

c) On yedinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Her ayın 1’i
ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş
ödemelerinin yapılması gereken ayın on beşinci günü sonuna kadar,” satırından sonra gelmek
üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın son
gününe kadar,” 

ç) On sekizinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Görevden uzaklaştırılmasına rağmen idari tasarrufla ya da yargı kararı ile görevle-
rine iade edilenler veya görevine son verilmesine rağmen idarî tasarrufla görevlerine iade edi-
lenler için geriye dönük olarak ödenen aylık veya ücrete,”

“e) Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin görevine
son verildiği tarih ile görevine başladığı tarih arasındaki sürelere ilişkin sigorta primleri sigortalı
ve işveren hisselerine ait gecikme cezası ve gecikme zamları ile birlikte prim ödeme yükümlüsü
olan kurumlarınca ödenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin;
a) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) İnşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma iş-

lemi yapılır.”
b) Beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin; 
a) Üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi veya itirazda bulunulma-
ması halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.”

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri, fatura mukabili iş

yaptırılması, işin kısmen devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışındaki kişilerin çalışması nedenleriyle itiraz edilmesi
halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna,
Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “30/6/2017” ibaresi “2/7/2018” olarak de-

ğiştirilmiştir.
b) Beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar

buna göre teselsül ettirilmiştir.
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“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının kapatılması, devredilmesi, özelleştirilmesi neden-
leriyle sigortalıların özlük/sicil dosyalarının devredildiği kurum tarafından, devir tarihinden
önceki birinci fıkrada belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerinin gönderilmesi halinde, bil-
gileri gönderen kuruma idari para cezası uygulanmaz ve kapatılan, devredilen veya özelleşti-
rilen kamu kurum ve kuruluşları hakkında işlem yapılmaz.”

c) Mevcut on üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(15) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci fıkranın (f) bendinde yer

alan askerlik bilgisi Kurum tarafından Milli Savunma Bakanlığından elektronik ortamda alı-
narak Programa aktarılır. Kamu idarelerince fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birinci
fıkranın (f) bendinde yer alan askerlik bilgisi alanına veri girişi yapılmaz ve idari para cezası
uygulanmaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“aylıklar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ölüm aylıkları hariç olmak üzere,” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir. 
“Bu şekilde aylık bağlanacak sigortalıların, aylık talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları şartı aranmaz.” 

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin geçici 35 inci maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “eksik” ibaresi “aylığa hak kazanma koşullarına esas”

olarak değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar için yeni bir aylık hesabı yapılır ve

aylık başlangıç tarihi değiştirilmez. (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar için ise aylık bağ-
lanmış olan sigortalılık haline göre eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarih itibarıyla yeni-
den aylık hesaplanır.” 

c) Üçüncü fıkrasında yer alan “Birinci” ibaresi “3201 sayılı Kanuna göre yapılan borç-
lanmalar hariç olmak üzere birinci” olarak değiştirilmiştir.

ç) Üçüncü fıkrasında yer alan “ödemeler” ibaresi “ödeme tutarları ve bu madde kapsa-
mında hesaplanan aylıklar ile ödenen aylık miktarları arasındaki fark tutarları” olarak değişti-
rilmiştir.

d) Üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 3201 sayılı Kanuna göre

borçlandırılan süreler karşılığında tahakkuk ettirilen borcun ödenmesinde ve borçlandırılan sü-
relerin hangi sigortalılık halinde geçmiş sayılacağının belirlenmesinde anılan Kanunun 4 üncü
ve 5 inci maddelerinin ilgili hükümleri uygulanır. Bunların, eksik hizmet sürelerinin tamam-
lanmasına esas olan gün sayıları ile aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, mülga 2829
sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca belirlenen sigortalılık hali
esas alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 37 – (1) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 
a) 29 uncu maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ya-

pılan değişiklik 5/12/2017 tarihinden,
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b) 31 inci maddesiyle bu Yönetmeliğin geçici 30 uncu maddesinde yapılan değişiklik
1/5/2017 tarihinden,

geçerli olmak üzere uygulanır.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin;
a) EK-6’sı ve EK-9 AÇIKLAMALAR’ı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
b) EK-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.
c) EK-12’si yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 36 – Bu Yönetmeliğin;
a) 5 inci maddesiyle 27 nci maddeye eklenen on ikinci fıkra 10/3/2018 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 13 üncü ve 31 inci maddeleri ile 33 üncü maddesinin (a), (b) ve (ç) bentleri 5/12/2017

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 16 ncı maddesinin (a) bendi, 21 inci maddesi, 25 inci maddesinin (ç), (d) ve (e) bentleri

ile 35 inci maddesinin (b) bendi 27/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 16 ncı maddesinin (b) bendi Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,
d) 19 uncu maddesi, 26 ncı maddesinin (a) bendi ve 29 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinde, 
e) 25 inci maddesinin (c) bendi ile 26 ncı maddesinin (b) bendi 1/1/2018 tarihinden ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
f) 33 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri 1/8/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,
g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727

2- 28/10/2010 27742

3- 2/3/2011 27862

4- 16/6/2011 27966

5- 17/4/2012 28267

6- 21/8/2013 28742

7- 1/10/2013 28782

8- 3/5/2014 28989

9- 29/5/2016 29726

10- 25/8/2016 29812

11- 5/12/2017 30261

12- 23/12/2017 30279

13- 12/1/2018 30299
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gerekli koşulları her bir alt kategori için ders sayısı, AKTS, ulusal kredi gereksinimlerini ve
genel not ortalaması kriterini anadal ve yandal programındaki (2.00/4.00) ve çift anadal
programındaki genel not ortalaması (2.75/4.00) tamamlayarak mezuniyet durumuna gelirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Azami süresini tamamla-
mamış öğrenciler için ek sınavlar” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Azami öğrenim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden en az D
başarı notu almış ve anadal ve yandal programındaki genel not ortalaması 2.00’ın ve çift anadal
programındaki genel not ortalaması 2.75’in altında kalan öğrencilere, genel not ortalamalarını
yükseltebilmeleri için takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten birer ek sınav hakkı
verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Azami öğrenim süresini
tamamlamış öğrenciler için ek sınav ve haklar” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kayıtlı olduğu programın son sınıfında olmayan veya programında hiç almadığı
ders ve alıp başarısız olduğu proje dersi/projeli ders sayısı toplamı (mesleki uygulama/staj dâ-
hil) 5’ten fazla olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsa-
mında olan ek sınav hakkı ve/veya ek süreler verilmez ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desinin (c) fıkrası gereğince Üniversite ile doğrudan ilişikleri kesilir.”

“(7) Ek sınavlar, sadece daha önce alınmış proje dersi/projeli dersler hariç diğer dersler
için verilmekte olup; kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıfta olan öğren-
cilere uygulanacak ek sınav ve ek sürelerle ilgili koşullar ve başvuru ile ilgili uygulama usul
ve esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenciler; kayıtlı oldukları öğretim programının her bir alt kategorisi için belirlenen ders sa-
yısı, AKTS ve ulusal kredi gereksinimleri ile genel not ortalaması kriterini anadal ve yandal
programındaki (2.00/4.00) ve çift anadal programındaki genel not ortalaması (2.75/4.00) ta-
mamlayarak mezuniyet durumuna gelirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2019 30948

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/3/2020 31055
2- 28/3/2021 31437
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TEBLİĞ

Türk Akreditasyon Kurumundan:
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON

KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ 
(TÜRKAK: 2021/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilen kuruluşların 2021 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını be-
lirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yaym-

lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 638 inci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücret payları ve bildirimi
MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, ak-

redite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2021 yılı içinde elde ettikleri
brüt gelirlerden (akredite kuruluşların devlete ödediği vergi ve kesinti dâhil) 4 üncü maddede
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde akreditasyon kullanım ücretini/payını Türk Akreditas-
yon Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

(2) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2021 yılında akreditasyon
kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kuru-
mu tarafından yıl sonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde,
2022 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirir.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat eden mali
belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler ya
da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci mad-
desinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürüten
muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örnekler e-türkak kurumsal
hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönderilmek üzere saklanır.

Akreditasyon kullanım ücreti/payı hesaplanması ve ödenmesi
MADDE 4 – (1) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;
a) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2021 yılında elde

ettikleri brüt gelirleri toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirası ve altında olanlar ile akreditasyon
kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili beyanda bu-
lunur ancak akreditasyon kullanım ücreti/payı ödemez.

b) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2021 yılı içinde
elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı yirmi bin (20.000) Türk lirasının üzerinde olanlar, brüt
gelirlerinin toplamı üzerinden binde altı (%0,6) oranında hesaplanacak ücreti/payı, izleyen
yılın Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numara-
larına öder.

(2) Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile
ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücreti/payı ödemez.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücreti/payı ile ilgili bildirim yap-
maması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına
yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya
alınması işlemi başlatılır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

100 ADET NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 100 adet nokta vuruşlu yazıcı Kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7528/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ DİSK ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Depolama Sistemi Disk 

Artırımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 31.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7558/1-1 
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250 ADET KABLOSUZ AĞ ERİŞİM CİHAZI, MEVCUT KABLOSUZ AĞ YÖNETİMİ 
YAZILIMININ EK LİSANSLARI VE 3 ADET KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 250 

adet kablosuz ağ erişim cihazı, mevcut kablosuz ağ yönetimi yazılımının ek lisansları ve 3 
adet kimlik doğrulama sistemi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 26.08.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 7559/1-1 
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ANA ASPİRATÖR ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK ANA ASPİRATÖR ÜNİTESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
İKN   : 2021/210995 
1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

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

b) Telefon numarası 
c) Faks numarası 

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
: 0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i  
a) Niteliği, türü ve miktarı : ANA ASPİRATÖR ÜNİTESİ/1KALEM(1 TAKIM) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Amasra TİM iş sahası. 

  Yabancı Yükleniciler için: DAP teslim şekli ile Amasra     
  TİM iş sahası 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 180 gün içinde teslimat 
  yapılacaktır. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 18/10/2021 Pazartesi saat 15.00 
c) Dosya no : 2142040 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) 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 Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi 
i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
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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. 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

Teklifle birlikte verilecek belgeler; 
- Ana pervane tarafından emilen hava ile temas eden tüm elektrikli ünite ve sistemlere ait 

ATEX Grup 1M2 belgesi. 
- Dizel elektrojen grubu için teklif edilen ürüne ait TSE uygunluk belgesi 
- Ana parçaların teknik resimleri(gürültü sınır değeri mevcut ünitedeki sistem ile 

sağlanamaz ise yeniden dizayn ve imal edilecek sistemin teknik izahat ve resimleri dahil), fan 
kontrol devreleri ve motorlar için elektrik planları. 

- Pervaneler, dizel jeneratör ve elektronik kumanda sistemi elemanlarının bina yerleşim 
planı. 

5-Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6-İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. 
7-Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine 

%15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak 
girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından 
yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri 
teklifleri dahilinde sunmaları gerekir. 

8-İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler 18/10/2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

10-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin DAP teklif fiyatları ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan 
teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kurlarına göre Euro’ya çevrilerek 
değerlendirme yapılacaktır. 

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

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7545/1-1 
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1.475 ADET YEDEK BARET İÇLİĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK. İhtiyacı Olarak 1.475 Adet Yedek Baret İçliği Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/465295 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 84   Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa)  
2- İhale konusu işin nev’i          Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yedek Baret İçliği Alımı  Adet  1.475 
b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Firmalar yedek baret içliklerini en geç 30 takvim günü 
içinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 08.09.2021- Çarşamba saat: 15.00 
c) Dosya no : 2117047 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) 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, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) 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. 
4.3. Firmalar teklifleri ile birlikte baret içliklerine ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine 

göre AT Tip İnceleme Sertifikaları ile malzemelerin teknik özelliklerini gösteren Türkçe 
katalogları vereceklerdir. 

-Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir. 
-1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir. 
-Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme vereceklerdir. 
-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi vereceklerdir. 
-Siparişe bağlanan malzemelere ait MSDS ve kullanma talimatları verecektir. 
-Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE - EN standartları ve sınıflandırmaya ait 

kod belirtilmiş olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. Toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
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: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad. 68. Sokak) 19. Sokak No:  22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

8- Teklifler en geç 08.09.2021- Çarşamba 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 verilmeyecektir. 
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. 

 7364/1-1 
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2 ADET İŞ MAKİNESİ VE 6 ADET PLAKALI ARAÇ SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1- İdarenin; 

a) Adresi :  Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon Numarası : 312 540 10 00 

c) Elektronik Posta Adresi : icsatinalma@tki.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın Niteliği,  

    Türü ve Miktarı : Kurumumuza bağlı; 

    • ELİ Müdürlüğü makine parkında bulunan 2 adet iş 

makinesi ve 6 adet plakalı araç satışı işi 

3- Araçların Teslim Yeri : ELİ Müdürlüğü Soma /MANİSA’ dır. 

4- İhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde (Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 no.lu oda) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 50,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 

250001500158007293294080 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, TC/vergi 

numarasını belirtir bir dilekçe ekinde icsatinalma@tki.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi 

gerekmektedir. 

5- İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 

     Yenimahalle / ANKARA 

b) Tarihi- Saati : 21/09/2021 - 14.30 

c) Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 

6- Teklif zarfı 21/09/2021 Salı günü saat 14.30’ e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik 

Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12   06330 

Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

9- Araçların istekliler tarafından görülmesi esas olup, tekliflerin değerlendirilmesinde, 

araçların incelendiği ve teklifin buna göre hazırladığı kabul edilir. 

10- Satış İhalesi “TKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği” hükümlerine 

göre yapılacaktır. 

 7402/1-1 
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60.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMET ALIMI  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi 60.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi 

Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü birim 
fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021 / 479389 
1-İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - 
  Erciş / VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : ercisseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/2022 Kampanya Döneminde Fabrikamızda (±% 

20 Toleranslı) 60.000 Ton Yaş Pancar Posasının 
Paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, 
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına 
yüklenmesi işidir. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Erciş Şeker Fabrikası 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 12 Ay 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 31.08.2021 Salı Günü saat: 10.00 
4-Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler : 
Yüklenici, günlük üretilecek posanın paketlenebilmesini sağlayacak 4 (Dört) adet 100 kg’lık yaş 

pancar posası paketleme makinesini temin edecek ve makinenin işletilmesi için işçilik hizmeti firmaya 
ait olacaktır. 3 (üç) adet 500 kg’lık yaş pancar posası paketleme makinesi ise Fabrikamızca temin 
edilecek 500 kg’lık makinelerin sadece işçilik hizmeti yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici kampanya 
süresi boyunca 24 saat her vardiyada gerekli olan, 2 (iki) adet ataşman takılı 600 kg. paket taşıma 
kapasitesine uygun ön yükleyici kepçe, 1 (bir) adet taşıma aracı temin edecektir. 

Makine ve diğer araç ve iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi  veya  kiralama 
yolu ile temin edilmiş ise söz konusu bu makinelerin en az 12 (oniki) ay süreliğine kiralandığına dair 
noter onaylı kira sözleşmelerini sözleşme aşamasında vereceklerdir. Kullanılacak paketleme 
makinelerinin imal yılı 2017 ve üzeri, diğer araç ve iş makinelerinin imal yılı ise 2013 ve üzeri olacaktır. 

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Son 
beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 
% 25 oranından az olmamak üzere, Kamu veya özel sektörde yapılan Silaj paketleme işi veya Yaş 
Pancar Posası Paketleme işi Benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de yaş pancar posası paketleme yapan ve bunu kurumdan aldığı 
resmi yazıyla belgeleyen kuruluş veya şirketlerden bu belge aranmayacaktır. 

6-İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dâhil 
200,00 TL (Y.İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur 

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden 
teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü 
olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkûr mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 
tabi değildir. 7571/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 
1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

17/05/2021 tarih ve 6/34 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 
sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 
niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

Dosya 
No 

Ada/ 
Parsel 

Alanı (m²) 
Hisse 

Durumu 
İmar Durumu 

1. 12482/7 1.095,83 Tam 

Mülkiyeti Belediyemize ait Samsun, Canik, 
Yenimahalle Kütle işi=502,71 m², 
Ticaret+Konut Alanı Yençok=10 Kat yere 
isabet etmektedir. 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 

2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 
Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır./Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 
İlkbahar Sokak No: 1   55080 Canik/SAMSUN 01/09/2021 Çarşamba günü saat: 14.30 ’da 
yapılacaktır. 

4-) MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen 
bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’ 
den istisnadır.) 
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Dosya No 
Ada/ 

Parsel 
Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) 

1. 12482/7 1.095,83 m² 
4.766.860,50 TL. 

4.350,00 TL m² birim fiyatı 
143.005,82 TL 

En geç 01/09/2021 Çarşamba günü saat: 14.30’ a kadar, ada ve parsel no belirtilerek 
geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. 

5-) İSTENEN BELGELER: 
a) Nüfus cüzdanı sureti 
b) İkametgâh Belgesi 
c) Vekâleten katılıyorsa vekâletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu 
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge 
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname 
g) Ticaret Odası, Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve halihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge 
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.) 
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ibraz etmesi. 
ı) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi. (İhalenin 
yapıldığı yıla ait.) 

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 
yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi 

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak 
girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.) 

l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 
veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 
kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

m) Adli Sicil Kaydı 
6-) TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 
 7464/1-1 
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GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 84 Pafta, 555 Ada, 1 Parsel sayılı 

taşınmaz üzerinde bulunan (Zemin Kat: 322 m², 1. Normal Kat: 283 m², 2. Norman Kat: 295 m², 
Çatı Kat: 233 m² olmak üzere toplam Brüt; 1.133 m² alanlı) Bina, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 36. maddesi Kapalı Teklif Usulü ile 6 (altı) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

Sıra 
No Mahalle Ada Parsel Tapu Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 BÜYÜKDERE 555 1 430.30 m² 4,323,600.00.-TL 129,708.00-TL 
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

kiralanacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 2,000.00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir. 
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

TR94 0001 2009 8630 0007 0000 22 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban No.lu 
Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından 
alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir. 

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerin ihalesi 02/09/2021 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi 

Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde 
bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen 
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, 
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
- İmza Beyannamesi 
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 
sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri, 

- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi 
vermeleri gerekmektedir. 

- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf 
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi 
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi. 
- Geçici teminatı yatırmış olmaları, 
Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
   7382/1-1 
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GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesi, 196 Ada, 16 ve 21 Parsel 

arasında kalan 27.076 m2 Park alanında mevcut 1 adet kafeterya (122 m2),1 adet sosyal tesis 
binası (146 m2), 1 adet havalandırma sistemi yeri (49 m2), 2 adet kapalı tenis sahası (800 m2-657 
m2),1 adet basketbol sahası (657 m2) olan tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 
Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir. 
Sıra 
No 

Mah. Ada Parsel 
Tapu 
Alan 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

1 USKUMRU 196 
16 ve 21 Parseller 

arasında kalan Tesis 
27.076 

m² 
8.008.800,00- 

TL 
240.264,00-

TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

kiralanacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir. 
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

TR94 0001 2009 8630 0007 0000 22 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ İban nolu 
Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından 
alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir. 

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerin ihalesi 02/09/2021 Perşembe günü saat 11.50’de Pınar Mahallesi 

Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde 
bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen 
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 
- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, 
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
- İmza Beyannamesi 
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 
sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri, 

- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi 
vermeleri gerekmektedir. 

- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf 
- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi 
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi. 
- Geçici teminatı yatırmış olmaları, 
Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
 7381/1-1 
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20 ADET H PLAKALI OTOBÜS RUHSATLI ARAÇ HATTI 10 YILLIĞINA KİRAYA 
VERME YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Van ili şehir merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek 

mevcut hatlarda/güzergâhlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergâhlarda 20 adet H plakalı 
otobüs ruhsatlı araç hattı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi 
ile 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü 
ile mevcut hatlarda/güzergâhlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergâhlarda en az 17 oturan, 3 
ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç 
hattı ihalesi yapılacaktır. 

İŞİN ADI 
: Van ili şehir merkezi sınırları içinde Van Büyükşehir Belediyesi 
adına toplu taşıma hizmeti verecek 10 yıl süreli 20 adet H plakalı 
Özel Halk Otobüsü hattının kiraya verilmesi. 

NİTELİĞİ : 10 yıl süreli 20 adet H plakalı Özel Halk Otobüsü hattı. 

İŞİN YERİ 
: Van ili şehir merkezi mevcut 43 hatlarda/güzergâhlarda ve yeni 
belirlenecek hatlarda/güzergâhlarda 

MİKTARI : Van ili şehir merkezi 
20 adet H Plakalı Özel Halk Otobüsü 
hattı 

MUHAMMEN BEDELİ : Van ili şehir merkezi 
10 yıl süreli 1 (bir) H plakalı Özel Halk 
Otobüsü hattı muhammen bedeli 
205.000,00 TL + KDV 

ŞARTNAME 
Alınacağı Yer 

: Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı 

Şartname Bedeli : 250,00 TL (iki yüz elli TL) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 01.09.2021 Saat: 10.30 

İHALE USULÜ 
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesi gereğince 
Açık Teklif Usulü 

İHALE YERİ 
: Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi 
Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi 
No: 46 İpekyolu/VAN) 

İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 
1. Gerçek Kişiler İçin: 
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. 
b. Adli sicil kayıt belgesi. 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
d. Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, 

telefon ve varsa faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe. 
2. Tüzel Kişiler İçin: 
a. T.C. kimlik kartı fotokopisi. (şirket yetkilisinin) 
b. Adli sicil kayıt belgesi. (şirket yetkilisinin) 
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler. 
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d. Noter tasdikli imza sirküsü. (şirket yetkilisinin) 
e. Şirket yetkilisinin yetki belgesi. 
f. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin a, b, c, 

d, e, f ve g’deki esaslara göre temin edecekleri belge. (ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.) 
g. Tebligat için adres göstermesi, şirketin adını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa 

faks numarasını içeren teklif sahibince (şirket yetkilisince) imzalanmış dilekçe. 
3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/ 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Şirketin imza 
ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili 
olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır). 

4. Şartnamede yazılı muhammen bedellere göre en az % 3 (6.150,00 TL) geçici teminatı 
vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya 
Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır). 

5. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge. 
6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi. 
7. Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 250,00 TL (iki yüz elli TL) 
karşılığında alınabilir. 

8. İhale üzerine kaldığında U.D.B.' nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen 
aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname. 

9. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair 
belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak). 

10. Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale 
sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir. 

11. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda 
ihale bedelinin %25'i + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. Geriye kalan ihale 
bedelinin tutarı eşit taksitler halinde 60 ay taksit ile ödenecektir. 

12. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı 
hatlarda/güzergâhlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü 
olarak çalışacaktır. 

13. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 01/09/2021 Çarşamba günü saat 10:30 
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi 
Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) toplantı salonunda hazır bulunmaları 
gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile 
göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat 
ihalede bulunmak zorundadır. 

14. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. 
15. İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 

227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. 

16. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık 
teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır. 

17. Keyfiyet ilan olunur. 
 7401/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7574/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7575/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7575/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7576/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7553/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7554/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7555/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7572/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7573/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7552/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7602/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7603/1-1 

  

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 18 Ağustos 2021 – Sayı : 31572 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7513/1-1 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Koşulları: 

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının 

karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri: 

• Başvuru dilekçesi; 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan 

Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması 

gerekmektedir.) 

• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi 

Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur. 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli 

örneği ya da e-Devletten alınan diploma belgesi örneği; 

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli 

örneği; 

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği; 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi; 

• 2 adet vesikalık fotoğraf; 

• İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.); 

• En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi; 

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları 

kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların 

başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya 

posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın 

dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlan başlama tarihi : 13.08.2021‘dir. 

İlan için son başvuru tarihi : 27.08.2021’dir. 
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Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey 

Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul 

Bölüm/Program/

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şart 

1 Tıp Fakültesi 

k) Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

alanında uzmanlığını almış 

veya doktorasını yapmış 

olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dilde 

öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin 

belirlenen yeterliliğe sahip 

olmak. 

Not: 13.08.2021 tarih 31567 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 7589/1-1 

—— • —— 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:  

İPTAL İLANI 

10.08.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Akademik Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin kadro 

ilanımız iptal edilmiştir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE SAYISI NİTELİK 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları 

(Hematoloji) 
Doçent 1 1 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

ruhsatlı bir Hematopoetik 

Kök Hücre Nakli Merkezinde 

veya yurt dışı bir nakil 

merkezinde belgelendirmek 

kaydıyla en az  

1 (bir) yıl süreyle görev almış 

olmak.(Belgenin merkez 

sorumlusu ve hastane yönetimi 

tarafından onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 

İlan olunur. 7557/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

11.08.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alım ilanımızda; 2021-45 kodlu ilanımızın niteliği aşağıda belirtildiği şeklide 

düzeltilmiştir. 

2021-45 kodlu ilanımız; Temel Fen Bilimler, Doğa Bilimleri veya Mühendislik 

alanlarından 4 yıllık lisans mezunu olup nükleer alanda ve radyasyon bilim ve teknolojileri 

alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İlan olunur. 7570/1-1 

—— • —— 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin, 16.08.2021 tarihli ve 31570 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi alım ilanı 

başvuru şartlarının düzeltilmiş hali aşağıda belirtilmiştir. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan 

almış olmak. 

İlan olunur. 7556/1-1 

—— • —— 
Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

Belediyemizin, 14.08.2021 tarih ve 31568 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan, İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan Başvuruların 

Değerlendirilmesi - Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı başlıklı 5 inci maddesinin (d) fıkrası 

aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 

bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş 

belgelerine 28/09/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmaneli.bel.tr) resmi 

internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan 

adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. 

Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

İlan olunur. 7593/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

OKUL 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 3 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, iç 
hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın 
hastalıkları hemşireliği, ameliyathane 
hemşireliği, hemşirelik esasları veya 
hemşirelikte yönetim alanların birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Ebelik 2 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, iç 
hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın 
hastalıkları hemşireliği, ameliyathane 
hemşireliği, hemşirelik esasları veya 
hemşirelikte yönetim alanların birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Çocuk Gelişimi 

2 
Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak, sosyal 
psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak ve doktora yapıyor olmak 

2 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve 
Eğitimi, Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans 
yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK/ 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri veya Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği bölümü lisans 
mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Elektrik/ 
Elektronik Mühendisliği 

1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 
lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Odyometri 2 

Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Optik 
ve Akustik Mühendisliği veya Özel Eğitim 
Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

İlk ve Acil Yardım 2 

Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği 
Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
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SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Çocuk Gelişimi 2 
Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği 
lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Anestezi 2 

Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya 
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Öğretmenliği 
Bölümü lisans mezunu olmak ve cerrahi 
hemşirelik alanında veya bu alanların birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Eczane Hizmetleri 2 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
alanıyla ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Ortopedik Protez ve 
Ortez 

2 

Ortopedik Protez ve Ortez, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon veya Ortez-Protez lisans 
mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak, 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Adalet 2 
Hukuk Fakültesi mezunu olup alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Moda Tasarımı 2 

Moda Tasarımı, Giyim Öğretmenliği, Moda 
Giyim Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, 
Tekstil Mühendisliği veya Hazır Giyim 
Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim 
kurumlarında en az 2 yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

Aşçılık 2 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi 
veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 
Lisans mezunu olup lisans mezuniyeti 
sonrası alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip 
olmak veya alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak, 

Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik 
( İngilizce ) 

3 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, 
İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 
(İngilizce Yabancı Dil Puanı en az 85 
olmalıdır.) 

Bilgisayar 
Programcılığı 2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri veya Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği bölümü lisans 
mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 

2 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim 
Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık veya Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
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UYGULAMALI 
BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 2 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda 
Mühendisliği veya Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Yönetimi Lisans mezunu olup lisans mezuniyeti 
sonrası alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip 
olmak veya alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak, 

OKUL BÖLÜM/PROGRAM ARAŞTIRMA 
GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Hemşirelik 2 

Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik 
bölümünden mezun olmak. Hemşirelik anabilim 
dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

Ebelik 2 
Ebelik veya doğum kadın hastalıkları 
hemşireliği alanında yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği 1 Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İnşaat Mühendisliği 1 İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

Makine Mühendisliği 1 Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

Harita Mühendisliği 1 Harita Mühendisliği alanında yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

UYGULAMALI 
BİLİMLER 

YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda 
Mühendisliği veya Gastronomi alanında yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İşletme 1 İşletme alanında yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

Maliye 1 Maliye alanında yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

Uluslararası İlişkiler 1 Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 
15.gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 18.08.2021 Sınav Giriş Tarihi 15.09.2021 
Son Başvuru Tarihi 01.09.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 20.09.2021 
Ön Değerlendirme Açıklama 
Tarihi 08.09.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet 

Sitesi www.avrasyauniversitesi.com 

Başvuru Şekli Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz 
sorumlu değildir.) 

A. GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 
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3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve 
adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır. 
5. İlgili yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan 

şartı 80 puandır. 
B. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 
araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. Özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı) 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu 

bulunan orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak) 
11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. 
2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru 
yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 7548/1/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuruda Gerekli Belgeler; 
Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 

adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-
devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış 
diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul 
edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet 
dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi 
(YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan 
örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet 
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile 
varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da 
ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet 
fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında 
belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Fakülte-Bölüm 
Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor Bilimleri Bölümü  1 2 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. 

Ebelik Bölümü 2 2 2 

Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı 
Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp 
Fakültesi), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Tıp 
Fakültesi), Aile Hekimliği ( Tıp Fakültesi), Halk Sağlığı 
( Tıp Fakültesi), alanlarında uzmanlığını tamamlamış 
olmak, doktora yapmış olmak veya doçentlik unvanını 
almış olmak, 
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Çocuk Gelişimi 

2 2 2 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, 
Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak 

1 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Ruh Sağlığı 
Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp), Nöroloji (Tıp), 
Enfeksiyon Hastalıkları veya Klinik Mikrobiyoloji (Tıp) 
alanında uzmanlığını tamamlamış olmak 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

1 1 2 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi 
alanında doktora yapmış olmak 

2 2 2 

Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji Geriatri, 
Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, Fizyoloji veya 
Spor Hekimliği alanında uzmanlığını tamamlamış 
olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 2 2 2 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak 
veya Tıp Fakültesi mezunu olup Gastroenteroloji veya 
Endokrinoloji ve Metabolizma alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Psikoloji 
1 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığı psikoloji 
alanında yapmış olmak, 

2 2 2 
Psikoloji veya PDR alt dallarından birinde doktora 
yapmış olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 3 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, 
İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak 
ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 

1 2 3 
Bilgisayar Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış 
olmak 

1 2 2 
Bilgisayar Yazılımı anabilim dalında doktora yapmış 
olmak 

1 2 2 
Bilgisayar Donanımı anabilim dalında doktora yapmış 
olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

1 1 2 Haberleşme anabilim dalında doktora yapmış olmak, 
1 1 2 Kontrol anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
1 1 1 İşaret İşleme anabilim dalında doktora yapmış olmak, 
1 1 1 Elektrik (Güç) anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
1 1 1 Elektronik anabilim dalında doktora yapmış olmak. 

İnşaat Mühendisliği 

1 1 1 
Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora 
yapmış olmak 

1 1 2 Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak 
1 1 1 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak 
1 1 1 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak 
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Makine Mühendisliği 

1 1 2 Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış 
olmak veya Doçent Unvanı almış olmak. 

1 1 1 
Enerji alanında doktora yapmış olmak veya doçent 
unvanı almış olmak. 

1 1 1 
Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi 
alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı 
almış olmak. 

1 1 2 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak. 
1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak. 

Gıda Mühendisliği 
1 1 3 

Gıda Teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış 
olmak. 

1 1 3 Gıda Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. 
Mimarlık 2 2 2 Mimarlık Anabilim dalında doktora yapmış olmak. 

Harita Mühendisliği 

 1 1 
Jeodezi-Ölçme Tekniği alanında doktora yapmış 
olmak 

 1 1 Arazi Yönetimi alanında doktora yapmış olmak 

 1 1 Fotogrametri- Uzaktan Algılama alanında doktora 
yapmış olmak 

 1 1 
Kartografya-Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında doktora 
yapmış olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası İlişkiler 2 2 2 
Doktorasını Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak ve 
alanında yayınları bulunmak. 

Maliye 1 3 3 
Maliye alanında doktora yapmış olmak ve alanında 
yayınları bulunmak. 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

1 1 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi 
alanında doktora yapmış olmak 

İşletme 1 1 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Optisyenlik 1 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Göz 
Hastalıkları alanında yapmış olmak 

Anestezi 1 1 1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak 

Patoloji 2 2 2 
Tıp Fakültesi mezunu olup Uzmanlığını Patoloji 
alanından almış olmak, 

Diş Protez Teknolojisi 2 2 2 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, ortodonti 
alanında uzmanlığını veya doçentliğini almış olmak. 

Ağız Diş Sağlığı 3 3 3 
Dış Hekimliği Fakültesi mezunu olup, çocuk diş sağlığı 
veya ağız-diş-çene hastalıkları ve cerrahisi alanında 
uzmanlığını almış olmak, 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 2 3 3 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek 
İşletmeciliği, Restoran İşletmeciliği, Mutfak Sanatları 
ve Yönetimi veya Gastronomi Lisans mezunu olup bu 
alanların birinde doktora yapmış olmak, 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 
Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 7548/2/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 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 Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 

alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili 

akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için 

gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Koşullar 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 

Anabilim Dalı 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında 

Tezli Yüksek Lisans Yapıyor 

Olmak 

1 
Araş. 

Gör. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Histoloji ve Embriyoloji Alanında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış 

Olmak Aynı Alanda Doktora 

Yapıyor Olmak. 

1 
Araş. 

Gör. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk 

Bölümü 

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Özel Hukuk Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. 
1 

Araş. 

Gör. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler Programı 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler Alanında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak. 

Uluslararası İlişkiler Alanında 

Doktora Yapıyor Olmak. 

1 
Araş. 

Gör. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Müzik Bölümü 

Türk Müziği 

Anasanat Dalı/Türk 

Müziği Programı 

Türk Musikisi Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak 
1 

Araş. 

Gör. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Mimarlık Programı 
Mimari Tasarım Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak 
1 

Öğr. 

Gör. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Mimarlık Programı 

Mimari Tasarım Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve 

Aynı Alanda Doktora Yapıyor 

Olmak 

1 
Öğr. 

Gör. 
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Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Programı 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Lisans Bölümü Mezunu Olup 

Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans 

Yapmış Olmak ve Doktora 

Yapıyor Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Programı 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Lisans Mezunu olmak. 
1 

Araş. 

Gör. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım Bölümü 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Programı 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Alanında Lisans Mezunu Olup 

İlgili Alanlarda Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Programı 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Alanında Doktora Yapmış 

Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Rektörlük 

Yabancı Diller 

Genel 

Koordinatörlüğü 

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı 

Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı veya 

İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili 

Eğitimi, Mütercim Tercümanlık 

Bölümlerinden Birinden Lisans 

Mezunu Olmak ve Tezli Yüksek 

Lisans Derecesini Tamamlamış 

Olmak. 

18 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Bölümü Ebelik Programı 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Alanında Tezli 

Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü 

Sağlık Yönetimi 

Programı 

Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu 

Olup Aynı Alanda Yüksek Lisans 

Yapıyor Olmak. 

1 
Araş. 

Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Ebelik Bölümü Ebelik Programı 

Ebelik Bölümünde Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak Aynı 

Alanda Doktora Yapıyor Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 
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Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Programı 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalında Tezli Yüksek 

Lisans Yapmış Olmak, Aynı 

Alanda Doktora Yapıyor Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Histoloji ve Embriyoloji Alanında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış 

Olmak Aynı Alanda Doktora 

Yapıyor Olmak. 

1 
Öğr. 

Gör. 

SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 18.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 03.09.2021 
Sınav Tarihi  : 08.09.2021 
Sınav Sonuç Tarihi  : 09.09.2021 
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 (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) 
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması 

halinde aslı gibidir yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Çalışma Belgesi 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış 

olanlar getirecekler) 
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu 

Belirten Belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 
Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

19

20

21

35

37

60

121

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına

Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2021/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2017/31079 Başvuru Numaralı

Kararı

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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