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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:
ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik;
ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı mer-
kezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkiklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve

güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri ile bu yerlerde gerçekleştirilen tıbbi tetkikleri
kapsar.

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan gezici iş sağlığı araçları bu Yönetmeliğin kap-
samı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
508 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışan sağlığı merkezi (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı

ve güvenliği hizmetleri sunmak üzere 6331 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen, gerekli
donanım ve personele sahip birimi,

b) e-Nabız: Sağlık hizmet sunucularından alınan sağlık verilerine vatandaşların ve sağ-
lık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebildikleri Sağlık Bakanlığı ta-
rafından geliştirilen uygulamayı,

c) Gezici iş sağlığı aracı: İş sağlığı kapsamında tıbbi tetkik hizmeti verilmesi, numune
alınması ve taşınması amacıyla ruhsatlandırılan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
özel olarak tasarlanmış karayolu taşıtını,

ç) HSGM: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü,
d) İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
f) Rehber: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Pnömokonyoz Radyografilerinin Ulus-

lararası Sınıflandırması Rehberinin güncel versiyonunu,
g) Sabit tıbbi tetkik mekânı: Tıbbi tetkik hizmetleri için kullanılan sağlık cihaz ve ekip-

manının bulunduğu, bu Yönetmelikte yer alan şartlara ve niteliklere göre belirlenmiş alanı,
ğ) Teletıp: Radyolojik tetkiklere ait görüntülere internet ve mobil cihazlar üzerinden

erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabil-
mesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygu-
laması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine imkân sağlayan Sağlık Bakanlığı tarafından
geliştirilen sistemi,
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h) Tıbbi tetkik personeli: 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş
ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte belirtilen ve bu Yönetmelik kapsamında çalışma izin
belgesi bulunan sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek men-
suplarını,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer alan işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), ortak sağlık ve

güvenlik birimi (OSGB), iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve benzeri
kavramlar 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde tanımlandığı gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Gezici İş Sağlığı Aracı ve Sabit Tıbbi Tetkik Mekânına İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen tıbbi tetkikler gezici iş

sağlığı araçları ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânları kullanılarak yapılır.
(2) Müdürlük tarafından verilen gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı

izin belgesinde asgari olarak OSGB veya ÇASMER’in unvanı, yetki belgesi numarası, adres
bilgileri ve verilecek tıbbi tetkik hizmetine ilişkin bilgiler bulunur. İSGB’lerde ise asgari olarak
işyerinin unvanı, Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası, adres bilgileri ve verilecek tıbbi tet-
kik hizmetine ilişkin bilgiler bulunur.

(3) Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânında kullanılan bütün tıbbi cihazlar,
2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetme-
liğine ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kulla-
nılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olur.
Tıbbi cihazların envanter kayıtları Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kaydedilir ve ilgili
veriler gerektiğinde güncellenir.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan tıbbi tetkik teriminden aşağıdaki faaliyetler anlaşılır:
a) Posteroanterior (PA) akciğer radyografi çekimi.
b) İşitme testi.
c) Solunum fonksiyon testi (SFT).
ç) Çalışan sağlığı açısından alınması gerekli olan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji

ve toksikoloji testleri için numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma
hizmetleri.

d) 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar
Yönetmeliğinde belirtilen basit hizmet laboratuvarı testleri.

e) Göz fonksiyonları ölçümü.
f) Elektrokardiyografi (EKG) çekimi.
(5) Dördüncü fıkrada yer alan tıbbi tetkikler dışında kalan tıbbi tetkikler ve herhangi

bir tedavi hizmeti gezici iş sağlığı araçları ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânlarında verilemez.
(6) Dördüncü fıkrada belirtilen tıbbi tetkiklerin her biri izin belgesinde ayrı ayrı belirtilir.

Bu Yönetmelik kapsamında izin alınmayan konularda tıbbi tetkik yapılamaz.
(7) Çalışanlara yönelik tıbbi tetkikler, çalışanın sigorta bildiriminin yapıldığı işyerinde

görevli işyeri hekiminin talebi doğrultusunda gerçekleştirilir. Her çalışan için işyeri hekiminin
talep ettiği tıbbi tetkikler, düzenlenen talep belgesinde ayrı ayrı belirtilir.

(8) Gerçekleştirilen tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları en geç 20 gün içinde işye-
rinin işyeri hekimi ile paylaşılır. İşyeri hekiminin talep belgesi, hekim tarafından konulan ön
tanı veya kesin tanılar ve yapılan tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları hizmet veren kurum
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veya kuruluş tarafından e-Nabızda, radyolojik tetkiklere ait görüntü ve sonuçlar Teletıpta kayıt
altına alınır. e-Nabız ve Teletıpa veri aktarımı için gerekli olan sistem, Sağlık Bakanlığı Sağlık
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulur.

(9) Tıbbi tetkik işlemini gerçekleştiren personele ait çalışma izin belgelerinin bir örneği,
işyerinin işyeri hekimine teslim edilir.

(10) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve
Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesi uyarınca tıbbi tetkik sonuçları işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. Şüp-
heli durumlarda, kararsız kalındığında veya uzman hekim görüşüne ihtiyaç duyulduğunda uz-
man hekim desteği alınır.

(11) Meslek hastalığı şüphesi taşıyan çalışanlar, ileri tetkik ve değerlendirme için işye-
rinin işyeri hekimi tarafından meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili sağlık hizmet sunucusuna
sevk edilir.

(12) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmaların tamamı kayıt altına alınıp mev-
zuatına uygun olarak arşivlenir ve talepleri halinde denetime yetkili memurlara ibraz edilir.

(13) Bu Yönetmelik kapsamında tıbbi atıklarla ilgili iş ve işlemler 25/1/2017 tarihli ve
29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun ola-
rak yapılır.

(14) Yapılan tıbbi tetkikler nedeniyle elde edilen tüm kişisel veriler hakkında 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygula-
nır.

(15) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm tıbbi cihazların kalibrasyon işlemleri, 25/6/2015
tarihli ve 29397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalib-
rasyonu Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür. Gerçekleştirilen kalibras-
yona ait kayıtlar tıbbi cihazın bulunduğu yerde ve cihazın kullanım ömrü boyunca muhafaza
edilir. Denetime yetkili memurlar tarafından her istendiğinde bekletilmeden cihazların kalib-
rasyon belgelerinin ibrazı zorunludur. Cihazların ilgili standardında belirtilen sürelere ve şart-
lara uygun olarak kalibrasyonu yapılmayan cihazlar kullanılamaz.

Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânına dair kurallar
MADDE 6 – (1) Gezici iş sağlığı araçları ve sabit tıbbi tetkik mekânlarında, bu Yönet-

melikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yalnızca çalışanların sağlık gözetimine yönelik tıbbi
tetkikler gerçekleştirilir.

(2) İSGB’ler bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yalnızca sabit tıbbi
tetkik mekânı kurabilir. İSGB’ler gezici iş sağlığı aracı bulunduramaz. Ancak kamu kurum ve
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediyeler bünyesinde kurulan İSGB’ler kendi ça-
lışanlarına hizmet vermek üzere gezici iş sağlığı aracı bulundurabilir. Belediyelere ait şirketler,
iktisadi teşebbüsler ve iştirakler bünyesinde kurulan İSGB’ler ise gezici iş sağlığı aracı bulun-
duramaz.

(3) İSGB’ler sadece kendi işyeri bünyesindeki çalışanlara yönelik tıbbi tetkikleri ger-
çekleştirir.

(4) OSGB ve ÇASMER’ler sadece 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında İSG-KÂTİP üzerinden
tıbbi tetkik hizmeti sözleşmesi imzaladıkları işyerlerinin çalışanlarına yönelik tıbbi tetkik hiz-
meti verir.
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(5) Tıbbi tetkik hizmeti verilen işyerine aynı OSGB veya ÇASMER tarafından işyeri
hekimliği hizmeti de verilmesi zorunlu değildir. Ancak hizmet verilen işyerinde işyeri hekimi
görevlendirilmiş olması ve tıbbi tetkik istemini çalışanın işyeri hekiminin yapması zorunlu-
dur.

(6) Gezici iş sağlığı araçlarının ruhsatı ile tüm hak ve sorumlulukları sadece izin alan
İSGB, OSGB veya ÇASMER’e; sabit tıbbi tetkik mekânlarının ruhsatı ile tüm hak ve sorum-
lulukları sadece izin alan İSGB, OSGB veya ÇASMER’e aittir. Gezici iş sağlığı aracı veya
sabit tıbbi tetkik mekanı ile bu araç veya mekanlarda bulunan her türlü ekipman hiçbir şart al-
tında başka bir İSGB, OSGB veya ÇASMER’e tahsis edilemez, kiralanamaz veya buralarda
çalışan personel, izin belgesinde belirtilen kuruluşun dışında istihdam edilemez.

(7) OSGB ve ÇASMER’ler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri
ve belediyeler bünyesinde kurulan İSGB’ler dışında, hangi ad altında işletilirse işletilsin hiçbir
sağlık hizmet sunucusu gezici iş sağlığı aracı bulunduramaz veya kullanamaz.

(8) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen oda, bölüm ve alanlar
ile sağlık ekipman ve cihazları, bu Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılan gezici iş sağlığı aracı
veya sabit tıbbi tetkik mekanı ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sağlık ekipman-
larından ayrı olup birbirine karıştırılamaz.

Gezici iş sağlığı araçlarına ilişkin genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi için gezici

iş sağlığı araçlarının aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:
a) Gezici iş sağlığı araçları en fazla 15 yaşında olur. Aracın trafik muayene işlemleri,

6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının
Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde
yapılır. Araçların yaşı, bulunulan tarihten aracın ilk trafik tescil tarihi çıkarılarak hesaplanır.

b) Gezici iş sağlığı araçları, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTM) kapsamında tadil
edilmiş ise tadilatçı firma, AİTM münferit veya AİTM seri tadilat tip onayı alır.

c) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek olan gezici iş sağlığı araçları, Nükleer Dü-
zenleme Kurumunun mevzuatı, rehberleri ve diğer düzenlemelerinde belirlenen şartlara uygun
olarak hazırlanır ve araçta yer alan röntgen cihazı için Nükleer Düzenleme Kurumundan lisans
alınır.

ç) Gezici iş sağlığı araçları; panelvan, minibüs, otobüs, kamyon veya kamyonet gibi
motorlu araçlardır. 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in O3 ve O4 kategorisinde
yer alan yarı römorklara da izin verilebilir. Gezici iş sağlığı araçlarına, bu Yönetmelikte belir-
tilenler dışında farklı ilaveler yapılamaz.

d) Araç beyaz renkte olur ve aracın dört tarafına da mavi fosforlu yazı ile firma adı ve
“Gezici İş Sağlığı Aracı” ibaresi açık ve okunacak şekilde yazılarak aracın kullanım amacı be-
lirtilir. Logo, adres, uyarıcı işaretler ve piktogramlar, telefon bilgileri, elektronik posta adresleri
de araca yazılabilir. Aracın üzerinde bunlardan başka bir ibare yer almaz.

e) Her araçta asgari olarak en az ikişer kilogramlık iki tane yangın söndürme tüpü bu-
lunur.

f) Her araçta asgari bir emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bu-
lunur.
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g) Araçların hem şoför kabinlerinde hem de üst yapılarında iklimlendirme ve aydınlatma
sistemleri bulunur. İşitme testi yapılan araçta bulunan sessiz kabinde ayrıca iklimlendirme ve
aydınlatma sistemleri olur.

ğ) Araçlar bulunduğu zemine hidrolik ayaklarla sabitlenebilir özellikte olur. Tıbbi tetkik
işlemi esnasında araçlar zemine sabitlenir.

h) Gezici iş sağlığı araçlarına sayısal takograf ve İSGGM ve/veya HSGM bilişim sis-
temlerine entegre edilebilir özellikte uydu takip sistemi takılır. Bu cihaz ve sistemler, güncel
halde tutularak kesintisiz bir şekilde ve düzenli olarak çalışır. Takograf ve uydu takip sistemi,
denetime yetkili memurlar tarafından istenildiği anda kontrol edilebilir vaziyette olur.

(2) OSGB ve ÇASMER’ler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri
ve belediyeler bünyesinde kurulan İSGB’ler, bu maddede belirtilen hizmeti sunabilmek için
her gezici iş sağlığı aracı başına asgari bir işyeri hekimini sorumlu olarak tayin eder. Gezici iş
sağlığı aracında yapılan tüm tıbbi tetkikler ile yapılan işlemin sonucundan doğan her türlü zarar
veya kusurdan gezici iş sağlığı aracından sorumlu olan işyeri hekimi, işlemi yapan tıbbi tetkik
personeli ile aracın sahibi kurum veya kuruluş sorumludur. Cezai sorumluluk gerektiren du-
rumlarda genel hükümler uygulanır.

(3) Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB ve ÇASMER’ler, hizmet vereceği işyeri
ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az yedi gün öncesinde İSG-KÂTİP üzerinden
karşılıklı olarak gezici iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylanmamış sözleşme
ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez. Sözleşmede aracın hangi günlerde ilgili işyerinde
olacağı belirtilir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin planlanabilmesi amacıyla aracın sözleşme
süresi boyunca ilgili işyerinde bulunması esastır. Tetkik işleminin planlanandan daha uzun veya
daha kısa sürmesi halinde sözleşme derhal güncellenir. Tetkik işleminin bittiği gün aracın gün
sonuna kadar işyerinde bulunması gerekmez, araç tetkik işleminin bitmesine müteakip işyerini
terk edebilir. Aynı araç ile bir gün içerisinde birden fazla işyerine hizmet verilebilir.

(4) Mücbir bir sebeple hizmetin sunulamaması halinde durumu izah eden kanıtlarla bir-
likte ilgili müdürlüğe derhal bildirim yapılır.

(5) Gezici iş sağlığı araçlarında yapılan tıbbi tetkiklerde, tetkiki yapılacak çalışanın
kimlik doğrulama işleminin; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilen biyometrik yön-
temlerle ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri
ile yapılması zorunludur. Tetkiki yapılacak çalışanın kimliği doğrulanmadan tetkik işlemi ger-
çekleştirilemez.

(6) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek araçların her türlü trafik kazasına veya aracın
bütünlüğünü bozacak herhangi bir olaya karışması halinde aracın zırhlaması derhal kontrol
edilir. Zırhlamanın uygun olmadığının tespit edilmesi halinde durum Nükleer Düzenleme Ku-
rumuna bildirilerek kurumun talimatları izlenir. Bütünlüğü bozulmuş ve henüz zırhlaması kont-
rol edilmemiş veya zırhlaması uygun olmayan araçlarla hiçbir şart altında hizmet verilemez.
Yapılan ölçüm ve işlemlere ilişkin bütün evraklar denetime yetkili memurlara gösterilmek üzere
saklanır.

(7) İşitme testi hizmeti verecek araçların her türlü trafik kazasına veya aracın bütünlü-
ğünü bozacak herhangi bir olaya karışması halinde sessiz kabinin izolasyonu derhal kontrol
edilir. İzolasyonun uygun olmadığının tespit edilmesi halinde gerekli tamirat işlemi yapılır.
Bütünlüğü bozulmuş ve izolasyonu kontrol edilmemiş veya izolasyonu uygun olmayan araç-
larla hizmet verilemez. Yapılan ölçüm ve işlemlere ilişkin bütün evraklar denetime yetkili me-
murlara gösterilmek üzere saklanır.
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(8) Gezici iş sağlığı araçlarının trafikte geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Araçlar, tü-
rüne göre belirlenmiş olan şehir içi ve şehirlerarası hız sınırlarına riayet eder. Hız sınırını aşan
gezici iş sağlığı aracı içerisindeki tüm tıbbi cihazların yetkili servisleri tarafından kalibrasyon-
larının yenilenmesi zorunludur.

Sabit tıbbi tetkik mekânlarına ilişkin genel şartlar
MADDE 8 – (1) İSGB, OSGB ve ÇASMER’lerin bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi tet-

kik hizmetlerini yapabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen
şartlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlamaları gerekir. Söz konusu fiziki
ve tıbbi şartları sağlayamayan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, bu Yönetmelikte belirtilen tıbbi
tetkik hizmetlerini veremez.

(2) Tıbbi laboratuvar hizmeti verilecek alanlarda, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin
basit hizmet laboratuvarlarına ilişkin fiziki şartları aranır.

(3) Sabit tıbbi tetkik mekânı olarak kullanılacak odalara İSGB, OSGB veya ÇASMER’in
onaylı yerleşim planında yer verilir. Röntgen görüntüleme ve/veya laboratuvar hizmetleri bir-
birlerinden ve diğer tıbbi tetkiklerden ayrı ve bağımsız olacak şekilde en az bir odada bulunmak
zorundadır. Tüm odaların girişlerine odalarda yapılan tıbbi tetkikleri belirtir levha ile uyarıcı
levhalar asılır. Tüm odalarda havalandırma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri bulunur.

(4) Röntgen görüntüleme hizmeti verilecek oda veya odalar, Nükleer Düzenleme Ku-
rumunun mevzuatı, rehberleri ve diğer düzenlemelerinde belirlenen şartlara uygun olarak ha-
zırlanır ve içlerinde yer alan röntgen cihazları için Nükleer Düzenleme Kurumundan lisans alı-
nır.

(5) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler bu maddede belirtilen hizmeti sunabilmek için sabit
tıbbi tetkik mekânına asgari bir işyeri hekimini sorumlu olarak tayin eder. Sabit tıbbi tetkik
mekânında yapılan tüm tıbbi tetkikler ile yapılan işlemin sonucundan doğan her türlü zarar
veya kusurdan sabit tıbbi tetkik mekânından sorumlu olan işyeri hekimi, işlemi yapan tıbbi tet-
kik personeli ile mekânın sahibi kurum veya kuruluş sorumludur. Cezai sorumluluk gerektiren
durumlarda genel hükümler uygulanır.

(6) Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti verecek olan OSGB veya ÇASMER, hizmet ve-
receği işyeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az bir gün öncesinde İSG-KÂTİP
üzerinden karşılıklı olarak sabit tıbbi tetkik mekânı sözleşmesi düzenler. Taraflarca onaylan-
mamış sözleşme ile tıbbi tetkik hizmeti gerçekleştirilemez.

(7) Sabit tıbbi tetkik mekânlarında tetkiki yapılacak çalışanın kimlik doğrulama işle-
minin; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilen biyometrik yöntemlerle ve nüfus cüz-
danı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport belgelerinden biri ile yapılması zorunludur.
Tetkiki yapılacak çalışanın kimliği doğrulanmadan tetkik işlemi gerçekleştirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi Tetkiklere Ait Usul ve Esaslar

Röntgen görüntüleme hizmetleri
MADDE 9 – (1) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek olan İSGB, OSGB veya ÇASMER

aşağıda yer alan şartlara uyar:
a) Röntgen görüntüleme hizmetleri, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radi-

yom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna
dayanan ilgili alt düzenlemelerin hükümlerine göre yürütülür.

b) Röntgen cihazının donanımı ve teknik özellikleri aşağıdaki gibi olur:
1) Röntgen cihazı, Sağlık Bakanlığının sağlık bilgi sistemlerine entegre edilebilir olur.

Mikrofilm cihazları ve filmi kullanılamaz.
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2) Röntgen görüntüleme hizmeti verecek olan gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi
tetkik mekânına uygun teknik özellikte ve donanımda röntgen cihazı ve/veya sistemi kurulup,
cihazın/sistemin detektör ve/veya kaset-ışın mesafesi ve röntgen çekimi asgari olarak mevcut
standartlara uygun şekilde gerçekleştirilir.

3) Bilgisayarlı radyografi (CR) veya dijital radyografi (DR) tekniği kullanılmış tetkikler,
dijital ortamda DICOM formatında (CD, hard disk veya taşınır bellekle) işyerine teslim edilir.
Ek olarak işyeri tarafından talep edilmesi halinde, en az 35x35 cm ebatlarındaki filme basılarak
da işyerine teslim edilebilir.

c) Röntgen cihazının kalibrasyonu düzenli aralıklarla ilgili standartlar doğrultusunda
yetkili servislerce yapılır.

(2) Bütün PA akciğer radyografileri, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri tarafından
çekilir.

(3) Bütün PA akciğer radyografileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kalite ve stan-
dartlarına uygun olarak çekilir. PA akciğer radyografisinin radyolojik yönden raporlandırma
işlemi yapılmayan durumlarda değerlendirilmesi işyeri hekimi tarafından gerçekleştirilir. İş-
yerinin işyeri hekiminin talebi halinde PA akciğer radyografilerinin radyoloji yönünden rapor-
landırılması işlemi, radyoloji uzman hekimi tarafından yapılır. Pnömokonyoz yapan tozlara
maruz kalan çalışanların PA akciğer radyografilerinin pnömokonyoz yönünden değerlendirme
ve raporlandırma işlemleri, ILO tarafından yayımlanan güncel rehbere göre Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş okuyucular tarafından gerçekleştirilir.

İşitme testi
MADDE 10 – (1) İşitme testi hizmeti verecek olan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler aşa-

ğıda yer alan şartlara uyar:
a) İşitme testi için sabit veya taşınabilir tarama odyometri cihazı kullanılır.
b) Testler sessiz kabinde yapılır.
c) İşitme testi için otomatik veya manuel odyometre kullanılabilir.
ç) İşitme testi uygun yöntem ve çalışanın en düşük seviyedeki duyma kaybını bile tespit

edebilecek ses düzeyleri kullanılarak yapılır.
d) Sessiz kabin ve odyometrelerin kalibrasyonu, yetkili servislerce ilgili standartlar

doğrultusunda düzenli aralıklarla yapılır, ölçüm sonuçlarının güvenilir olduğu kontrol edilir
ve raporlanır. Ekipmana, kullanım sıklığına göre teknik ve hijyenik bakım yapılır ve kayıt altına
alınır.

e) İşitme testinin yapılacağı kabin, tarama testini yapacak olan tıbbi tetkik personelinin
bulunacağı alan ve gerekli ekipmana ayrılmış olan alan toplamda en az dört metrekare olur.

f) İşitme testinin yapılacağı oda veya kabinin içi ve çevresinde yeterli ısıtma, havalan-
dırma ve aydınlatma ile uygun hijyen koşulları sağlanır.

(2) Gezici iş sağlığı araçlarında kullanılan sessiz kabin, aracın dengesini bozmayacak
ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde araç içinde sabitlenir. İşitme testinin yapı-
lacağı esnada aracın sabitlemesi yapılır ve motor kapalı tutulur. Gezici iş sağlığı araçlarında
işitme testi yapılırken başka bir işlem yapılamaz.

(3) İşitme testi; odyolog veya odyometrist tarafından yapılır.
(4) İşitme testi sonuçları işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. İşyerinin iş-

yeri hekiminin talebi halinde testin raporlandırılması işlemi, kulak burun boğaz uzman hekimi
tarafından yapılır.
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Solunum fonksiyon testi (SFT)
MADDE 11 – (1) Solunum fonksiyon testleri ilgili standarda uygun olarak yapılır. So-

lunum fonksiyon cihazının kalibrasyonu düzenli aralıklarla ilgili standartlar doğrultusunda yet-
kili servislerce yapılır. Ekipmana, kullanım sıklığına göre günlük veya haftalık olarak teknik
ve hijyenik bakım yapılır ve kayıt altına alınır.

(2) Solunum fonksiyon testleri, ilgili branştan tıbbi tetkik personeli tarafından yapılır.
(3) Solunum fonksiyon testi sonuçları işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir.

İşyerinin işyeri hekiminin talebi halinde testin raporlandırılması göğüs hastalıkları uzman he-
kimi tarafından yapılır.

Göz fonksiyonları ölçümleri
MADDE 12 – (1) Gezici iş sağlığı araçları ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânlarında; göz

içi basıncı, göz kırılma kusurları ölçümü, kornea çapı ölçümü, kornea kalınlığı ölçümü yapan
cihazlar ile ilgili standartlara uygun olarak ölçüm yapılabilir. Cihazların kalibrasyonu düzenli
aralıklarla ilgili standartlar doğrultusunda yetkili servislerce yapılır.

(2) Göz fonksiyon ölçümlerini ilgili branştan tıbbi tetkik personeli yapar.
(3) Göz fonksiyon ölçüm sonuçları işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir.

İşyerinin işyeri hekiminin talebi halinde ölçüm sonuçlarının raporlandırılması göz hastalıkları
uzman hekimi tarafından yapılır.

Elektrokardiyografi (EKG) çekimi
MADDE 13 – (1) EKG çekimi, ilgili standarda uygun olarak yapılır. EKG cihazının

kalibrasyonu düzenli aralıklarla ilgili standartlar doğrultusunda yetkili servislerce yapılır.
(2) EKG çekimini, ilgili branştan tıbbi tetkik personeli yapar.
(3) EKG testi sonuçları işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. İşyerinin işyeri

hekiminin talebi halinde ölçüm sonuçlarının raporlandırılması kardiyoloji uzman hekimi tara-
fından yapılır.

Numune alma ve laboratuvar tetkikleri
MADDE 14 – (1) Numune alma hizmeti veren İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, sabit

tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı araçlarında, çalışanların sağlık gözetimi amacıyla
yapılması gereken biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve toksikoloji testleri için gerekli olan
numuneleri alır.

(2) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine göre
bünyelerinde basit hizmet laboratuvarı kurabilir. Basit hizmet laboratuvarı olan İSGB, OSGB
ve ÇASMER’ler, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin Ek-9’unda yer verilen testleri yapar.

(3) Basit hizmet laboratuvarı olmayan İSGB, OSGB ve ÇASMER’lerin tetkikleri ile
basit hizmet laboratuvarlarında çalışılmasına izin verilmeyen tetkikler Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarlarda yaptırılır.

(4) Numune alma ve laboratuvar tetkikleri hizmeti verecek olan İSGB, OSGB ve ÇAS-
MER’ler aşağıda yer alan şartlara uyar:

a) Laboratuvar tetkikleri için numune alımı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hüküm-
lerine uygun olarak yapılır.

b) Numunelerden santrifüj edilmesi gerekenlerin santrifüj işlemi taşınma öncesinde ta-
mamlanır. Numunelerin uygun sıcaklıkta taşınması sağlanır. Numunelerin taşınma sırasında
zarar görmesini engelleyecek nitelikte taşıma kapları bulundurulur. Taşınması esnasında soğuk
zincir gerektiren numuneler, uygun numune taşıma kaplarında ve buzdolabına konularak taşınır.
Taşıma sırasındaki sıcaklık takip edilerek kayıt altına alınır. Bu işlemler gezici iş sağlığı aracı
veya sabit tıbbi tetkik mekânından sorumlu işyeri hekiminin kontrolünde yapılır.
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c) Numune alma işlemini, ilgili branştan tıbbi tetkik personeli yapar.
ç) Numuneler; numunenin kime ait olduğu, kim tarafından alındığı, numune alınma,

laboratuvar teslim ve işlem saati ile bunların tarihi, numune türü gibi bilgilerle etiketlendirilerek
kimliklendirilir ve kayıt altına alınır.

d) Alınan numuneler, 25/9/2010 tarihli ve 27710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uy-
gun olarak taşınır.

e) Numuneler muhafaza şartlarına uygun şekilde nakledilir ve bu maddede belirtilen
bütün hükümleri sağlayarak numune alım saatinden itibaren en geç 48 saat içinde analiz edi-
lir.

f) Test sonuçları hizmet alan işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilir. Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre uzman/uzman hekim tarafından raporlanması gereken test-
lerin sonuçları Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvarda görev yapan ilgili uz-
man/uzman hekim tarafından raporlanır.

Tıbbi tetkiklerin kalitesi
MADDE 15 – (1) Gezici iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekânında yapılan tetkik-

lerin kalitesi bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri karşılar. Bu Yönetmelikte yer almayan hu-
suslarda ise iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı uygulanır.
İlgili müdürlük, yapılan tıbbi tetkikleri, mevzuatta yer alan kalite ve standartlara uygunluk yö-
nünden de denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Çalışma İzni İşlemleri

Başvuru işlemleri
MADDE 16 – (1) İSGB, OSGB veya ÇASMER; bu Yönetmelikte belirtilen sağlık hiz-

metlerini sunabilmek için aşağıda yer alan belgelerle birlikte bulunduğu ilin müdürlüğüne baş-
vurur:

a) Yapılacak hizmetin içeriğini belirtir dilekçe.
b) Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı hizmeti yürütmek isteyen

OSGB veya ÇASMER için İSGGM tarafından verilmiş yetki belgesinin onaylı sureti veya kare
kodlu İSG-KÂTİP çıktısı.

c) İSGB’ler için işveren imzalı olur yazısı ile işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, iş-
yeri hekimi ve zorunlu olması veya bulunması halinde diğer sağlık personeli görevlendirme
belgeleri.

ç) Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı hizmetini vermek üzere gö-
revlendirilecek personelin nüfus cüzdanı sureti, diploma ve/veya uzmanlık belgesinin sureti,
görevlendirildiklerine dair sözleşmelerin suretleri ve bir vesikalık fotoğraf.

d) Gezici iş sağlığı aracı araç ruhsatı ve trafik muayene belgesi.
e) Röntgen görüntüleme hizmetinde kullanılacak araç veya mekânda bulunan her rönt-

gen cihazı için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş lisans belgesi.
f) Sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracı içinde bulunan tüm tıbbi ci-

hazların cinsi, markası, modeli, barkodu (ürün numarası) ve seri numarası bilgileri.
g) Faaliyette bulunacağı alana göre izin belgeleri için öngörülen belge düzenleme üc-

retinin ilgili müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılmış olduğuna dair belge.
ğ) Sabit tıbbi tetkik mekânı için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde be-

lirtilen oda ve kısımları da gösteren yerleşim planı ile bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak
oda ve kısımları gösterir yerleşim planı.
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(2) Gezici iş sağlığı aracı hizmeti verecek olan OSGB, ÇASMER ve 6 ncı maddenin
ikinci fıkrası kapsamında gezici iş sağlığı aracı bulundurmasına izin verilen İSGB’ler, ilgili
müdürlüğe başvuru yaparak “Gezici İş Sağlığı Aracı İzin Belgesi” ve sorumlu işyeri hekimi
veya hekimleri de dâhil olmak üzere çalıştıracakları tüm personel için “Çalışma İzin Belgesi”ni
temin eder. İzin belgesi olmadan gezici iş sağlığı aracı hizmeti sunulamaz veya personel çalış-
tırılamaz. Personelin kullanabileceği tıbbi cihaz veya cihazlar çalışma izin belgesinde belirtilir.
Çalışma izin belgesinde yer almayan tıbbi cihaz veya cihazlar personel tarafından kullanılamaz.
İzin belgelerinin birer örneği gezici iş sağlığı aracı içerisinde muhafaza edilir.

(3) Sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti sunmak isteyen İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler il-
gili müdürlüğe başvuru yaparak “Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı İzin Belgesi” ve sorumlu işyeri
hekimi veya hekimleri de dâhil olmak üzere çalıştıracakları tüm personel için “Çalışma İzin
Belgesi”ni temin eder. İzin belgesi olmadan sabit tıbbi tetkik mekânı hizmeti sunulamaz veya
personel çalıştırılamaz. Personelin kullanabileceği tıbbi cihaz veya cihazlar çalışma izin bel-
gesinde belirtilir. Çalışma izin belgesinde yer almayan tıbbi cihaz veya cihazlar personel tara-
fından kullanılamaz. İzin belgelerinin birer örneği sabit tıbbi tetkik mekânı içerisinde muhafaza
edilir.

(4) Mevcut izin belgesinin kapsamının genişletilmesi veya izin belgesinin herhangi bir
sebeple yenilenmesi durumunda izin belgesi ücreti tekrar tahsil edilir.

Çalışma izni işlemleri
MADDE 17 – (1) İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler için çalışma izni başvuru dosyası

aşağıda belirtildiği biçimde incelenir:
a) Müdürlükçe başvuru dosyası işleme alınır ve teslim tarihinden itibaren en çok 5 gün

içerisinde başvuru sahibine eksiklikleri var ise bildirilir. Eksikliğin giderilmesinin ardından in-
celeme en geç 15 gün içerisinde neticelendirilir. Zorunlu hallerde bu süreler iki katına kadar
uzatılabilir.

b) Müdürlükte görevli tercihen işyeri hekimi olan en az bir hekimin bulunduğu asgari
üç kişiden oluşan ekip, sabit tıbbi tetkik mekânı ve/veya gezici iş sağlığı aracını yerinde inceler.
Yerinde incelemenin uygun bulunmasının ardından hazırlanan tutanak başvuru dosyasına ek-
lenir.

c) İnceleme ekibi tarafından eksiklikler tespit edilir ise bu eksiklikler başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibinin eksiklikleri giderdiğini beyan etmesinin ardından ye-
rinde inceleme yenilenir. Eksikliklerin 60 gün içerisinde giderilmemesi halinde başvuru ge-
çersiz sayılır. Geçersiz sayılan başvurular için ücret iadesi yapılmaz.

ç) İncelemeler sonucunda, tıbbi tetkik hizmeti verecek birimin şartlarının uygun oldu-
ğuna karar verilmesi hâlinde izin belgeleri düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilir.

d) Müdürlük, düzenlediği izin belgelerini Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sisteminde
güncel olarak tutar ve elektronik ortamda İSGGM’ye bildirir. OSGB ve ÇASMER’ler almış
oldukları izin belgelerini elektronik ortamda İSGGM’ye onaylatır.

(2) Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sistemine kayıtları alınan sabit tıbbi tetkik mekânı
ve/veya gezici iş sağlığı aracı için Ürün Takip Sisteminde kayıt açılır. Kayıt açılmasına mü-
teakip 30 gün içinde başvuru dosyasında yer alan tıbbi cihazlar için başvuru sahibi tarafından
ürün hareket bildirimleri gerçekleştirilerek envanter kayıtları oluşturulur. Başvuru dosyasında
yer almayan tıbbi cihazların temin edilmesi veya izin belgesinin yenilenmesi/değiştirilmesi
gibi durumlarda ürün hareket bildirimleri en geç yedi gün içinde yenilenerek güncel tutulur.
Tıbbi cihaz niteliğindeki sarf malzemeler için de Ürün Takip Sistemindeki ürün hareket bildi-
rimleri gerçekleştirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Müeyyideler

Denetim
MADDE 18 – (1) Müdürlük; İSGB, OSGB ve ÇASMER’lerin bu Yönetmelikte belir-

tilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini, tercihen işyeri hekimi olan en az bir hekimin
bulunduğu asgari üç kişiden oluşan denetim ekibi vasıtasıyla yılda en az bir defa denetler. De-
netim yetkisi, izin belgesinin düzenlendiği ilin müdürlüğündedir. Ancak başka illerde tespit
edilen gezici iş sağlığı araçları için aracın bulunduğu ilin müdürlüğü de denetim yapmaya yet-
kilidir. Gerekli görülmesi hâlinde denetimler İSGGM veya Sağlık Bakanlığı tarafından da
re’sen yapılabilir.

(2) Denetime yetkili memur tarafından gerekli görülmesi halinde kimlik doğrulaması
yapılabilir.

(3) Müdürlük tarafından yapılan denetimler sonrasında İSGB, OSGB veya ÇASMER’e
ait gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânında tespit edilen uygunsuzluklar ve
uygulanan müeyyideler İSGGM ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.

(4) İSGGM, İSG-KÂTİP yetki belgeleri askıya alınan veya iptal edilen OSGB veya
ÇASMER’i Sağlık Bakanlığına bildirir. Sağlık Bakanlığı söz konusu kararı ilgili müdürlüğe
gönderir. İSGGM tarafından İSG-KÂTİP yetki belgeleri askıya alınan veya iptal edilen OSGB
veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı izin belgesini de bil-
dirilen durum uyarınca ilgili müdürlük askıya alır veya iptal eder.

(5) Röntgen görüntüleme hizmetlerinin sunulması için verilen lisanstaki şartların devam
ettiğinin ve Nükleer Düzenleme Kurumunun mevzuat, rehber ve/veya diğer düzenlemelerine
uygunluğun kontrolü amacıyla Nükleer Düzenleme Kurumunun bu kapsamdaki re’sen denetim
yetkisi saklıdır. Bu kapsamda yapılan denetim tutanak ve raporlarının birer nüshası ilgili mü-
dürlüğe bildirilir.

(6) Birinci fıkra kapsamında yapılan denetimlerde röntgen görüntüleme hizmetlerine
ilişkin lisans şartlarının kaybedilmesi veya lisanslama sırasındaki taahhütlerine aykırılık tespit
edilmesi durumunda Nükleer Düzenleme Kurumuna gerekli bilgi ve dokümanlar iletilir. Rönt-
gen görüntüleme hizmeti yetkisi askıya alınan veya iptal edilen İSGB, OSGB veya ÇASMER’e
ilişkin karar, tutanak ve raporların bir nüshası Nükleer Düzenleme Kurumu ile paylaşılır.

Müeyyideler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen İSGB,

OSGB ve ÇASMER’ler hakkında, tespit edilen her bir uygunsuzluk ayrı ayrı aykırılık olarak
değerlendirilir. Her bir aykırılık için 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 11 inci maddesinde ve bu Yönetmelikte yer alan müeyyideler uygulanır.

(2) 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatın
cezai hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, ihlalinin türüne
göre ayrıca aşağıda yer alan müeyyideler uygulanır:

a) İzin belgesi almadan gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı kurarak
sağlık faaliyetleri yürütüldüğünün tespiti halinde müdürlük tarafından faaliyeti süresiz durdu-
rulur ve ilgili kişiler hakkında 3359 sayılı Kanun gereğince adli makamlara suç duyurusunda
bulunulur.

b) Kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan hekimlerin çalıştırılması ve/veya bu Yö-
netmelikte yer alan tıbbi tetkiklerin yetkisi olmayan sağlık meslek mensuplarına yaptırılması
halinde ilgili İSGB, OSGB veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı veya sabit tıbbi tetkik me-
kânı yetkisi ile bu personelin varsa çalışma izin belgeleri müdürlükçe iptal edilir ve ilgili kişiler
hakkında 3359 sayılı Kanun gereğince adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.
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c) 5 inci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen İSGB, OSGB veya ÇASMER’in
izin belgesi müdürlükçe iptal edilir ve ilgili kişiler hakkında 3359 sayılı Kanun gereğince adli
makamlara suç duyurusunda bulunulur.

ç) 16 ncı madde kapsamında başvuruda istenilen belgelerden herhangi birinin gerçeğe
aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde düzenlenen izin belgesi müdürlükçe iptal edilerek
yetki sonlandırılır, ayrıca adli makamlara sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

d) Çalışma izin belgesi olmadan personel çalıştırıldığının tespiti halinde İSGB, OSGB
veya ÇASMER’in bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri müdürlük tarafından altı ay süreyle
durdurulur. Bu süre sonunda çalışma izin belgesi olmayan personel çalıştırılmaya devam edil-
mesi halinde izin belgesi müdürlükçe iptal edilir.

e) İzin belgesinde yer almamasına rağmen röntgen görüntüleme, numune alma, labo-
ratuvar hizmetleri, EKG, solunum fonksiyon testi, işitme testi, göz fonksiyon ölçümü gibi tıbbi
tetkik hizmeti sunduğu veya bu işlere dair yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen
İSGB, OSGB veya ÇASMER’in bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti müdürlük tarafından
altı ay süreyle durdurulur. Fiilin tekrarlanması durumunda izin belgesi müdürlükçe iptal edi-
lir.

f) Röntgen görüntüleme hizmeti sunan İSGB, OSGB veya ÇASMER’lerin faaliyetleri
esnasında Nükleer Düzenleme Kurumunun mevzuat, rehber ve diğer düzenlemelerinde yer
alan hükümlere aykırı davranmaları, lisans şartlarının bozulması veya lisanslama sırasındaki
taahhütlerine aykırılık oluşması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti müdürlük tara-
fından altı ay süreyle durdurulur. Altı ayın sonunda ilgili şartları sağlaması halinde askı son-
landırılır. Fiilin tekrarlanması durumunda izin belgesi müdürlükçe iptal edilir.

g) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içerisinde tıbbi cihazların ve tıbbi
cihaz niteliğindeki sarf malzemenin envanter kayıtlarının oluşturulmadığı veya var olan en-
vanter kayıtlarının zamanında güncellenmediğinin tespit edilmesi halinde uygunsuzluk gide-
rilene kadar sabit tıbbi tetkik mekanı ve/veya gezici iş sağlığı aracı izin belgesi müdürlükçe
askıya alınır.

ğ) Bu Yönetmeliğin;
1) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilen İSGB, OSGB

veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlükçe
iptal edilir.

2) 6 ncı maddesinin ikinci veya üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen
İSGB’nin gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlükçe iptal edi-
lir.

3) 6 ncı maddesinin dördüncü veya beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen
OSGB veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi mü-
dürlükçe iptal edilir.

4) 6 ncı maddesinin altıncı veya sekizinci fıkralarına aykırı hareket ettiği tespit edilen
İSGB, OSGB veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi
müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde
ise müdürlükçe iptal edilir.

5) 7 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, altıncı, yedinci veya sekizinci fıkralarına
aykırı hareket ettiği tespit edilen İSGB, OSGB veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı; 8 inci
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci veya yedinci fıkralarına aykırı hareket
ettiği tespit edilen İSGB, OSGB veya ÇASMER’in sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük
tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde ise mü-
dürlükçe iptal edilir.
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6) 7 nci maddesinin ikinci veya 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiği
tespit edilen işyeri hekimi ve/veya tıbbi tetkik personelinin çalışma izin belgesi müdürlükçe
iptal edilir.

7) 7 nci maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilen
OSGB veya ÇASMER’in gezici iş sağlığı aracı; 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı ha-
reket ettiği tespit edilen OSGB veya ÇASMER’in sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük
tarafından altı ay süreyle askıya alınır, aynı fiili beş yıl içinde tekrar etmeleri halinde ise mü-
dürlükçe iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü veya 14 üncü maddele-
rinden herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen İSGB, OSGB veya ÇASMER’in gezici
iş sağlığı aracı ve/veya sabit tıbbi tetkik mekânı yetkisi müdürlük tarafından altı ay süreyle as-
kıya alınır, bu maddeler kapsamındaki hükümlerden herhangi birine beş yıl içinde bir kez daha
aykırı hareket edilmesi halinde ise yetki belgesi müdürlükçe iptal edilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında kontrol edilen tıbbi tetkiklerden ör-
nekler alınarak denetime yetkili memurlar tarafından doğrulama testine gönderilebilir. Bu test-
lerde Sağlık Bakanlığının mevzuatına uygun olmadığı, yeterli kalitede yapılmadığı veya ci-
hazların kalibrasyonunun uygun olmadığının tespit edilmesi halinde sabit tıbbi tetkik mekânı
ve/veya gezici iş sağlığı aracı yetkisi müdürlük tarafından altı ay süreyle askıya alınır. Bu kap-
samda bulunan hükümlerden herhangi birine beş yıl içinde bir kez daha aykırı hareket edilmesi
halinde ise müdürlükçe iptal edilir.

(6) İzin belgesi iptal edilerek yetkisi sonlandırılan OSGB veya ÇASMER’in İSG-KÂTİP’ten
tıbbi tetkik sözleşme yapma yetkisi de sonlandırılır. Yetkisi belirli süre askıya alınan OSGB
veya ÇASMER’in İSG-KÂTİP’ten tıbbi tetkik sözleşme yapma yetkisi askı süresince sonlan-
dırılır.

(7) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı hareket ettiği tespit edilen işyeri he-
kimlerine, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmeliğin Ek-11’indeki işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, eğiticiler ve so-
rumlu müdürler için ihtar tablosunda yer alan ilgili ihtar puanı uygulanır.

(8) İzin belgesi askıya alınan gezici iş sağlığı aracı veya sabit tıbbi tetkik mekânı, askı
süresince başka hiçbir İSGB, OSGB veya ÇASMER’e devredilemez veya kullandırılamaz.

(9) İzin belgesi askıya alınanlar veya iptal edilenler ile çalışma izin belgesi iptal edi-
lenlere ilgili müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve İSGGM ile HSGM internet sayfalarında ilan
edilir.

(10) İzin belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması ile çalışma izin belgesinin
iptal edilmesi durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki so-
nuçlardan izin belgesinin veya çalışma izin belgesinin sahibi sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleme yetkisi
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esas-

ların alt düzenlemelerini yapmaya Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Yapılan alt düzenlemeler, HSGM
resmi internet sayfasından ilan edilir.

Standardizasyon, eğitim, değerlendirme ve akreditasyon
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan tıbbi tetkiklerin yapılması, değerlendirilmesi

ve standartların belirlenmesi ile tıbbi tetkikleri gerçekleştiren personelin eğitimlerinin içeriği,
süresi, yapılış şekli, eğitim sonunda yapılacak sınavın şartları, sertifikalandırılması gibi hususlarda
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zorunluluk getirilmesi ve düzenleme yapılmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı birlikte yetkilidir.

(2) Birinci fıkra kapsamında eğitim ve sertifikalandırma zorunluluğu getirilen husus-
larda sertifikalı personel dışındaki kişiler tıbbi tetkikleri gerçekleştiremez.

(3) Birinci fıkrada anılan eğitimlerden uygulamalı eğitim zorunluluğu olmayan eğitim-
ler, salgın hastalık veya doğal afet gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının kararıyla uzaktan eğitim şeklinde de veri-
lebilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki tıbbi tetkikleri yapacak olan kişi ve kuruluşlara Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken akreditasyon
zorunluluğu getirilebilir. Bu kapsamda yapılan her türlü düzenleme, İSGGM ve HSGM resmi
internet sayfalarında ilan edilir.

Karşılıklı bilgi paylaşımı
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş ve işlemlere ilişkin veri, kişisel

veri ve bilgiler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin talebi doğrultusunda kar-
şılıklı olarak paylaşılır.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gider-

meye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Sağlık Ba-
kanlığı yetkilidir.

Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette

olan il sağlık müdürlüklerine bağlı toplum sağlığı merkezi birimleri (TSMB), çalışan sağlığı
merkezi (ÇASMER) olur ve yetki belgeleri geçerliliğini korur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan ve tıbbi tetkik hiz-
meti sunan İSGB, OSGB ve ÇASMER’ler bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak izin belgesi, ilgili personel ise çalışma izin belgesi alır. OSGB veya ÇASMER’ler, ve-
rilen bu süre içinde İSG-KÂTİP üzerinden bildirimde bulunarak İSGGM’den onay alır.

Bildirimlerin ve sözleşmelerin yazılım yoluyla yapılması için geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer verilen çalışanın

sağlık bilgileri ile belirtilen dokümanların e-Nabız ve Teletıp sistemine aktarılması ve işlen-
mesine ilişkin İSGGM ve HSGM resmi internet sayfalarında duyuru yapılıncaya kadar işyeri
hekiminin talep belgesi ve yapılan tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporlarının bir nüshası iş-
yerinde çalışanın kişisel sağlık dosyasında, bir nüshası da tıbbi tetkikin gerçekleştiği yerde mu-
hafaza edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapılması
gereken bildirimler, yazılımın ilgili modüllerinin kullanılmaya başlandığının ilan edilmesine
kadar ilgili müdürlüğe evrak yoluyla gerçekleştirilir. Bildirimlerin anılan yazılım vasıtasıyla
yapılmaya başlanmasının ardından ilgili müdürlük gerekli evrakları bu yolla teslim alır, inceler
ve neticelendirir. Bildirimlerin yazılım vasıtasıyla alınmasına ilişkin duyuru, HSGM resmi in-
ternet sayfasında yapılır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile

Sağlık Bakanı müştereken yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN KESİN

HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idare-

leri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Bütçe Geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay

veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü

gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle

elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelir-

leri,

ç) Bütçe Gideri: Kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine dayanılarak

yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri,

borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik,

malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri,

d) Devreden Ödenek: Bir önceki yıl bütçelerinde yer alıp kullanılmayan kısmının ertesi

yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneği,

e) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

f) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

g) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı

cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

ğ) Mali Hizmetler Birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten bi-

rimi,

h) Net Finansmandan Karşılanan Tutar: Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer

alan idarelerin likit imkanlarından kullanılan tutarı,

ı) Ödenek üstü bütçe gideri: Merkezi yönetim kapsamındaki kurumların bütçelerine,

ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak yapılan veya ödenek

gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama tutarını,

i) Program: Kamu idarelerinin temel görev ve sorumlulukları esas alınarak kaynak tah-

sis edilen, birbiriyle uyumlu ve anlamlı şekilde bir araya getirilmiş faaliyetler grubunu,
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j) Üst yönetici: Bakanlıklarda kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yar-

dımcısını, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İdare Kesin Hesapları

Kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesi

MADDE 4 – (1) Kesin hesap cetvelleri mali hizmetler birimi tarafından, Genel Mü-

dürlükçe belirlenen kurallara uygun olarak, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate

alınarak hazırlanır.

(2) Merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerine ait kesin hesaplar, Genel

Müdürlükçe hazırlanan kesin hesaba ilişkin genel yazıda belirlenen sürelerde ilgili bakan ve

üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde ilgili idareler tarafından Bakanlığa

gönderilir.

(3) İdarelerin kesin hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine

ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılır.

Kamu idarelerince düzenlenecek kesin hesap cetvelleri

MADDE 5 – (1) Kamu idarelerince düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir:

a) Bütçe uygulama sonuçları cetveli (Form: A-B),

b) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A1, A2),

c) Program bazında bütçe giderleri cetveli (Form:A3),

ç) Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A4),

d) Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A5),

e) Finansman tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A6),

f) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form:A7),

g) Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri cetveli

(Form:A8),

ğ) Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli (Form:A9),

h) Karşılaştırmalı bütçe giderleri cetveli (Form:A10),

ı) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form:A11),

i) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (I) (Form:B1),

j) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (II) (Form:B2),

k) Finansman cetveli (Form:B3),

l) Şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler cetveli (Form:B4),

m) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri cetveli (Form:B5),

n) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form:B6),

o) Mizan cetvelleri (Form:C1, C2),

ö) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli (Form:C3),

p) Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetveli (Form:C4,C4/YP),

r) Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli (Form:C5),

s) İdare taşınır mal yönetimi cetvelleri (Form: Örnek No: 16, Örnek No: 17),
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ş) Bakanlıkça uygun görülecek diğer cetveller.

(2) Söz konusu cetveller takip eden maddelerde belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Bütçe uygulama sonuçları cetveli

MADDE 6 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçe kanunu ile belirlenen programlara

tahsis edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmeleri ile gelir tahmini yapılan kamu idarelerinin

bütçe gelir bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Cetvel, bakana doğrudan bağlı birimler için birimin üst yöneticisi ve ilgili bakan

tarafından, bakan yardımcılıklarına bağlı birimler için ilgili birimin en üst yöneticisi ve ilgili

bakan tarafından imzalanır.

Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 7 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyine göre

kamu idaresinin ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde ayrı cetveller olarak

düzenlenir.

Program bazında bütçe giderleri cetveli

MADDE 8 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin program bazında ödenek ve bütçe gider

gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 9 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçelerinde gösterilen programlara göre

ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde

düzenlenir.

Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 10 – (1) Bu cetvel, kurumsal sınıflandırmanın ikinci düzeyi (yükseköğretim

kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde birinci düzey) esas alınarak kamu ida-

resinin hizmet birimlerine tahsis edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şe-

kilde düzenlenir.

Finansman tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 11 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin finansman tipine göre ödenek ve bütçe

gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bütçe giderleri kesin hesap cetveli

MADDE 12 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin program ve hizmet birimi bazında, fi-

nansman ve ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini gös-

terecek şekilde düzenlenir.

Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri cetveli

MADDE 13 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçelerinde gösterilen programlara

göre ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde ödenek üstü bütçe gider gerçekleşmelerini

içerecek şekilde düzenlenir.

Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli

MADDE 14 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre bir önceki

yılda kullanılmayıp mevzuatı gereği devreden ödenek olarak yılı bütçesine eklenen ödenekleri

içerecek şekilde düzenlenir.
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Karşılaştırmalı bütçe giderleri cetveli

MADDE 15 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre kamu

idarelerinin kesin hesabı çıkarılan yıla ve önceki iki yıla ilişkin ödenek ve bütçe gider gerçek-

leşmelerini karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenir.

Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması

MADDE 16 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin program ve hizmet birimi bazında, fi-

nansman ve ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerinin

ayrıntılı açıklamasını içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama rehberi dikkate

alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve

bütçe gideri arasındaki farklar, nedenleri, kullanılmayan ödenekler ve kullanılmama nedenleri

açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki gerçekleşme

durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (I)

MADDE 17 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre kamu

idarelerinin bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (II)

MADDE 18 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre kamu

idarelerinin bütçe gelir tahmini, tahakkuku ve gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Finansman cetveli

MADDE 19 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin bütçe gider gerçekleşmesinin finansman

kaynaklarının çeşitliliği ile bütçe gelir fazlası veya net finansmandan karşılanan tutarı içerecek

şekilde düzenlenir.

Şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler cetveli

MADDE 20 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre özel

gelirler ile şartlı bağış ve yardımların, bütçe gelir ve gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde

düzenlenir.

Karşılaştırmalı bütçe gelirleri cetveli

MADDE 21 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre kamu

idarelerinin kesin hesabı çıkarılan yıla ve önceki iki yıla ilişkin bütçe gelir tahmini ve gerçek-

leşmelerini karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması

MADDE 22 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre kamu

idaresinin bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri ile bunlar arasındaki sapmaların nedenlerini

içerecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenir.

Mizan cetvelleri

MADDE 23 – (1) Geçici mizan ve kesin mizan Kanunun 49 uncu maddesi gereğince

3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yö-

netim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan örneklerine uygun olarak düzenlenir.
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Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli

MADDE 24 – (1) Bu cetvel, ilgili kanunda yer alan mali saydamlık ve hesap verilebi-

lirlik ilkeleri çerçevesinde 5018 sayılı Kanun gereğince silinen kamu alacaklarını içerecek şe-

kilde düzenlenir.

Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetveli

MADDE 25 – (1) Bu cetvel, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar Sayıştay

tarafından tazminine hükmedilen kamu zararlarından kesinleşenlerin tutarı ile takibine ilişkin

mali bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli

MADDE 26 – (1) Bu cetvel, hesap verilebilirlik açısından idari ve siyasi sorumluluğu

belirlemek amacıyla kesin hesabı çıkarılan yıl içinde görev yapan bakan ve üst yönetici bilgi-

lerini içerecek şekilde düzenlenir.

İdare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetvelleri

MADDE 27 – (1) Mal yönetim hesabına ilişkin cetveller, Kanunun 44 üncü maddesi

gereğince 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-

lan Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Diğer cetveller

MADDE 28 – (1) Kesin hesaplara eklenmesi gerekli görülen diğer cetveller ile bu Yö-

netmelik eki cetvellerde yılı bütçe kanunlarına paralel olarak yapılacak değişiklikler Bakanlıkça

belirlenerek duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mizan bilgileri ile kesin hesap cetvelleri arasındaki uyumsuzluk

MADDE 29 – (1) Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileri ile

tutarlı olması şarttır. Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler

arasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu idaresin-

den ister. Bakanlıkça verilen süre içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cum-

hurbaşkanlığına ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir.

Yetki

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili uygulamaya yön vermeye ve olu-

şacak belirsizlikleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin

hazırlanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda

görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında

uygulanır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik
Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği” ibareleri “Fizik,
Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş; (g) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendi-
sini” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik mühendisini” ibaresi
“Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisini” olarak değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) FNEMOAMH: Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisinin
ifa ve imzaya yetkili olduğu bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen mühendislik hizmetlerini,”

“ı) OAM: Optik ve akustik mühendisini,
i) İşveren: Bir serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosuna, müşavirlik ve/veya

serbest mühendislik hizmetlerini yürütmek üzere sözleşme yapan özel veya kamu tüzel kişileri
ile gerçek kişileri,

j) Meslekî denetim: Kamu yararının gözetilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, meslek
etiğinin korunması amaçlarıyla; fizik, nükleer enerji, matematik, optik ve akustik mühendisleri
tarafından yürütülen mühendislik hizmetlerinin, Oda tarafından bu Yönetmelikte belirtilen
esaslara ve yürürlükteki standart ve normlara göre incelenmesi ve kayıtlarının tutulmasını,

k) Müşavir mühendis (MM): 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık
Hakkında Kanun, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Fizik, Nükleer Enerji, Matematik, Optik
ve Akustik Mühendislerinin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili
mühendislik hizmetlerini yapan mühendisi,

l) Müşavirlik hizmetleri (MH): Sadece Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi,
Matematik Mühendisi ile Optik ve Akustik Mühendislerinin yapmaya yetkili olduğu teknik
danışmanlık ve denetim ile ilgili mühendislik hizmetlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “FM,
NEM ve MM” ibaresi “FM, NEM, MM ve OAM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan
“Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik
ile Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı
alt bendinde yer alan “cihazların” ibaresinden önce gelmek üzere “iyonlaştırıcı radyasyon üre-
ten” ibaresi eklenmiş; (2) numaralı alt bendinde yer alan “tehlike durumu planlarını hazırlamak
ve gerektiğinde planda belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak” ibaresi “tüm uygu-
lamalarda ve tesislerde radyasyondan korunma programlarını hazırlamak, tesisin tehlike du-
rumu planlarını hazırlamak” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt
bendinde yer alan “yapmak.” ibaresi “yapmak, kalite uygunluğuna yönelik gerekli testleri yap-
mak.” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (c), (ç), (d), (i) bentlerine sırasıyla aşağıdaki alt bentler;
aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“9) Tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların kalite uygun-
luğunun belgelenmesine yönelik gerekli testleri yapmak.”

“5) Doz kalibratörlerinin test, kontrol ve kalibrasyonlarını yapmak.”
“6) Tesisin radyasyondan korunma programını hazırlamak, nükleer güvenlik, radyasyon

güvenliği ve radyasyondan korunmaya yönelik her türlü danışmanlık hizmetini vermek.”
“4) İş güvenliği uzmanlarına iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili eğitim vermek, iyonlaştırıcı

radyasyonla ilgili her türlü tesis ve uygulamada görev alan iş güvenliği uzmanlarına faaliyet
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yürütülen işyerlerinde nükleer güvenlik, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunmaya yö-
nelik her türlü danışmanlık hizmetini vermek.”

“n) Optik sistemler;
1) Optik sistemlerin tasarım, projelendirilmesi, muayene, ölçüm ve kalibrasyonlarını

yapmak ve raporlamak.
2) Tıbbi Cihazların optik bileşenlerinin test, muayene ve kalibrasyonlarını yapmak ve

raporlamak.
3) Kızılötesi dedektör, termal kamera, lazer mesafe ölçüm cihazlarının tasarımı, proje-

lendirilmesi, yapımı, muayene, test, kontrol ve kalibrasyonlarını yapmak ve raporlamak.
4) Üç boyutlu görüntüleme cihazlarının optik tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve

testlerini yapmak ve raporlamak.
5) Optik cihazların fotometrik ve spektrometrik ölçümlerini yapmak ve raporlamak.
o) Akustik ve gürültü;
1) Her türlü akustik ölçümlerini yapmak ve raporlamak.
2) Akustik raporlarını ve projelerini hazırlanmak.
3) Her türlü ortamda gürültü ölçümlerini yapmak, projelendirmek, raporlamak ve gü-

rültü önlenmesine ilişkin eylem planlarını hazırlamak.
ö) Aydınlatma;
1) Araç iç ve dış aydınlatma projelerini tasarlamak ve hazırlamak.
2) Farklı ortamlarda iç ve dış aydınlatma projelerini tasarlamak ve hazırlamak.”
“(3) Birinci fıkrayla belirlenen ihtisas konularından, birinci fıkranın (ğ) bendinin (5)

numaralı alt bendi, (l) bendi, (m) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ve (n) bendindeki
hizmetleri OAM ile FM birlikte veya ayrı; (o) ve (ö) bentlerinde belirlenen hizmetleri FM,
OAM ve diğer ilgili mühendisler birlikte veya ayrı yapabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fizik,
nükleer enerji ve matematik mühendislerine” ibaresi “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Op-
tik ve Akustik Mühendislerine” olarak; ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “fizik,
nükleer enerji veya matematik mühendisi” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik
ve Akustik Mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik” ibareleri “Fizik, Nükleer
Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
ile ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik” ibareleri “Fizik,
Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a)
bendinde yer alan “FNEMMH’nin” ibareleri “FNEMOAMH’nin”; aynı fıkranın (e) bendinde
yer alan “FM, NEM veya MM’ye” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’ye”, “FM, NEM veya
MM’nin” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’nin” ve (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde
yer alan “FM, NEM veya MM’nin” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’nin” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “FNEMMH’yi”
ibaresi “FNEMOAMH’ni” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/6/2007 26559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/1/2013 28540
2- 14/6/2015 29386
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 72)
(MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ EKİ

CETVELLERİN DÜZENLENMESİ)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kesin hesap
kanununa ilişkin 42 nci maddesinde; “… Kesin hesap kanunu teklifi, muhasebe kayıtları dik-
kate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca hazırlanır. Bu teklif, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren
değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Cum-
hurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönde-
rilir.

Kesin hesap kanun teklifinin ekinde;
a) Genel mizan,
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,
c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,
d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,
e) Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,
f) Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli,
g) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,
h) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
yer alır.” hükmü bulunmaktadır.
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçeli İdareler, (II) sayılı

cetvelde yer alan Özel/Diğer Özel Bütçeli İdareler ve (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici
ve Denetleyici Kurumları kapsayan Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin hazır-
lanmasına yönelik, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 221 inci maddesinde merkezi yönetim kesin hesap kanunu
teklifinin hazırlık işlemlerini yürütmek görevi Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü)
görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır.

2021 yılı itibarıyla merkezi yönetim bütçe kanununun ve kurum bütçelerinin perfor-
mans esaslı program bütçe yaklaşımıyla hazırlanmakta olması nedeniyle bütçe uygulama so-
nuçlarını içeren ve kurum kesin hesap cetvellerinin icmali olan merkezi yönetim kesin hesap
kanunu teklifi eki cetvellerde değişikliğe gidilmiştir. Bu amaçla merkezi yönetim kesin hesap
kanunu teklifi eki cetveller ile bu cetvellerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.

1. Bütçe uygulama sonuçları icmali
2. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
3. Program bazında bütçe giderleri icmali
4. Finansman tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
5. Bütçe giderleri kesin hesap icmali
6. Kurumsal ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali
7. Geçen yıldan devreden ödenekler icmali
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8. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri il dağılımı icmali

9. Karşılaştırmalı bütçe giderleri icmali

10. Bütçe gelirleri kesin hesap icmali (I)

11. Bütçe gelirleri kesin hesap icmali (II)

12. Bütçe gelirlerinden red ve iadeler icmali

13. Finansman icmali

14. Şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler icmali

15. Karşılaştırmalı bütçe gelirleri icmali

16. Bütçe gelirleri kesin hesap icmali açıklaması

17. Bütçe gelirlerinden red ve iadeler icmali açıklaması

18. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelirleri il dağılımı icmali

19. Mizan cetvelleri

20. Yıl içinde silinen kamu alacakları icmali

21. Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları icmalleri

22. Devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller

23. Taşınır mal yönetim hesabı icmali

24. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek diğer cetveller

1. Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması

Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi eki cetvelleri arasında yer alan Ekonomik

sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali, Program bazında bütçe giderleri icmali, Finansman

tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali, Bütçe giderleri kesin hesap icmali, Kurumsal

ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali, Geçen yıldan devreden

ödenekler icmali ve Karşılaştırmalı bütçe giderleri icmali kamu idarelerine ait kesin hesapların

ilgili bütçe gider cetvellerinin konsolide edilmesinden oluşmakta olup, bütçe türü bazında ha-

zırlanacaktır.

Bütçe giderleri kesin hesap cetvellerine ilişkin açıklamalar ilgili kamu idarelerinin bütçe

kesin hesaplarında yer aldığından merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinde bütçe gider

açıklamalarına yer verilmemektedir.

2. Bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması

Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi eki cetvelleri arasında yer alan Bütçe ge-

lirleri kesin hesap icmali, Bütçe gelirlerinden red ve iadeler icmali, Finansman icmali, Şartlı

bağış ve yardımlar ile özel gelirler icmali ve Karşılaştırmalı bütçe gelirleri icmali kamu idare-

lerine ait kesin hesapların ilgili bütçe gelir cetvellerinin konsolide edilmesinden oluşmakta

olup, bütçe türü bazında hazırlanacaktır.

Genel bütçeli idarelerin bütçe gelirleri kesin hesap icmali Bakanlığımız tarafından, ic-

male ilişkin açıklamalar ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak merkezi yönetim

kesin hesap kanunu teklifine eklenecektir.

Gelir icmali açıklamaları, bütçe tahminleri ile hedeflenen gelirleri, gelir gerçekleşme-

lerini ve bunlardaki sapmaların nedenlerini içerecek şekilde düzenlenir.

Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların bütçe gelir kesin hesap

cetvellerine ilişkin açıklamalara ise ilgili kamu idaresinin bütçe kesin hesabında yer verilecek-

tir.
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3. Bütçe gelir ve giderlerinin iller itibarıyla dağılımı

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe türü bazında ekonomik sınıf-

landırmaya göre bütçe gelir ve giderlerinin iller itibarıyla dağılımı icmalleri Bakanlığımız (Mu-

hasebat Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanacaktır.

Bütçe gelirlerinin il dağılımı icmalinde; il bazında tahakkuk, bütçe geliri, bütçe gelir-

lerinden red ve iade toplamları ile gelir ekonomik sınıflandırmasına göre net bütçe geliri ra-

kamlarına yer verilecektir.

Bütçe giderlerinin il dağılımı icmalinde; il bazında gider ekonomik sınıflandırmasına

göre bütçe gider rakamlarına ve toplam bütçe giderine yer verilecektir.

4. Genel mizan

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin geçici ve kesin mizanları bütçe türü

esas alınarak ana hesap düzeyinde, hesap planına uygun olarak düzenlenecektir.

İlgili cetvel, kamu idare kesin hesaplarında yer alan geçici ve kesin mizanların konsolide

edilmesiyle hazırlanacaktır.

5. Devlet Borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun

14 üncü maddesinde; “Devlet borcu ve Hazine garantilerinin uygulama sonuçları Müsteşarlıkça

hazırlanarak ilgili yıl kesin hesap cetveli ile birlikte Hazine genel hesabına dahil edilmek üzere

Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu madde hükmü uyarınca ilgili birimce hazırlanan, hazine hesaplarında kayıtlı Devlet

iç ve dış borçları ve Hazine garantilerinin uygulama sonuçları ile açıklamaları kesin hesabı çı-

karılan yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere

Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

Hazine hesaplarında kayıtlı iç borçlar, dış borçlar ve Hazine garantileri için düzenlene-

cek cetveller aşağıda gösterilmiştir.

a) Devlet İç Borçları Cetveli

b) Devlet İç Borçları Cetveli Açıklaması

c) Devlet Dış Borçları Cetveli

ç) Devlet Dış Borçları Cetveli Açıklaması

d) Hazine Garantili Borçlar Cetveli

e) Hazine Garantili Borçlar Cetveli Açıklaması

İç ve dış borçlara ilişkin cetvellerin düzenlenmesinde borçların vadeleri ve borçlanma

araçları dikkate alınır. Cetvellerin sütun genel toplamlarının, genel mizandaki ilgili hesapların

kalanlarına eşit olması gerekir. Fark olması halinde nedeni ilgili cetvelin altında açıklanır.

6. Yıl içinde silinen kamu alacakları icmali

Bu icmal, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre Merkezi Yönetim kapsamın-

daki idarelerin hesaplarında kayıtlı olup zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı

kalmayan kamu alacakları ile tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından

fazla olduğu anlaşılan kamu alacaklarından silinen tutarları gösteren kurum kesin hesaplarında

yer alan cetvellerin konsolide edilmesinden oluşmakta olup, bütçe türü bazında hazırlanacak-

tır.
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7. Mal yönetim hesabı icmali
Bu icmal, 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince 28/12/2006 tarihli ve

2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ge-
reği merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kesin hesaplarında yer alan İdare Taşınır
Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvellerin konsolide edilmesinden oluşmakta olup, ekonomik sı-
nıflandırmanın birinci düzeyi esas alınarak bütçe türü bazında düzenlenir.

8. Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları icmali
Bu cetvel, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 41 inci maddesinde;“… Kesin hesap kanunu

tekliflerine, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının
yerine getirilme oranını gösteren bir cetvel eklenir.” hükmü gereğince kamu idarelerinin ke-
sinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetvellerinin konsolide edilmesinden oluşmakta
olup, bütçe türü bazında hazırlanmaktadır.

Genel bütçeli idarelerin Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları icmali Ba-
kanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenir.

Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların bütçelerine ilişkin cet-
veller ilgili kamu idarelerinin Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetvellerinin
icmali olarak hazırlanmaktadır.

İcmal, Sayıştay tarafından tazminine hükmedilen kamu zararı tutarlarına ilişkin ilâmın
yılı ve numarası, ilâmın kesinleştiği yıl, borç tutarı, para birimi, silme-düşme terkin tutarı, sil-
me-düşme terkinden sonra kalan borç tutarı, yılı tahsilat, toplam tahsilat ve ertesi yıla devredilen
borç tutarına ilişkin hususları içerecek şekilde hazırlanır.

9. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler
Mevzuata ve bütçe kanununa paralel olarak merkezi yönetim kesin hesap kanunu tek-

lifine eklenmesi gerekli görülen cetveller ile ekli cetvellerde yapılacak değişiklikler Bakanlı-
ğımızca belirlenerek duyurulur.

10. Diğer hususlar
10.1. Mizan bilgileri ile kesin hesap cetvelleri arasındaki uyumsuzluk
Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileri ile tutarlı olması şarttır.

Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler arasında tutarsızlık ol-
ması halinde Bakanlığımız uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu idaresinden ister. Bakan-
lıkça verilen süre içerisinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığına
ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir.

10.2. Kesin hesap kanun teklif taslağı ve eklerinin düzenlenip gönderilmesi
Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kesin hesap kanun teklifi taslağı, gerekçesi, eki

cetveller ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kesin hesapları 15 Haziran’a
kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.

11. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
ve gerekli tedbirleri almaya Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

12. 28/2/2005 tarihli ve 25741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel
Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 22) (Kesin Hesap Kanunu Tasarılarına İlişkin Cetveller)
yürürlükten kaldırılmıştır.

13. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/3)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/16) ile
Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland
Krallığı menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisik-
letlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik po-
zisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00
gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız
4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bi-
siklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “di-
ğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer
alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan
ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme so-
ruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
e) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten

kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-
poru Ek’te yer almaktadır. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 24/7/2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile yürürlükte
olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda
gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil
ederler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede
yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı tak-
dirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/17) ile
Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli  4011.40
gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış las-
tikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde
kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında
yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife po-
zisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)”  ile yine aynı gümrük ta-
rife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız
4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden teker-
lekler, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Mü-
dürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde
alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
f) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ğ) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten

kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-
lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-
poru Ek’te yer almaktadır. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/34) ile yürürlükte
olan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda
gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası,

eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla
serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge
karşı kesin önlemleri tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar
genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan gümrük tarife pozisyon numarası
ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler
bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı tak-
dirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-

nunda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açık-
lanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında
(%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazır-

lanmıştır.
Güncellenen hususlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734

sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 18.619.202,-TL (Onse-

kizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası) 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdok-
sandörtbinsekseniki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört

Türk Lirası) 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası),
2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi

Türk Lirası) 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası),
3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç

Türk Lirası) 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk
Lirası),
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c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki

Türk Lirası) 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası), 485.689,-TL (Dört-
yüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüz-
beş Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 242.832,-TL (İkiyüzkırkikibinsekizyüzotuziki
Türk Lirası) 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası),  485.689,-TL (Dört-
yüzseksenbeşbinaltıyüzseksendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüz-
beş Türk Lirası), 4.047.628,-TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası)
7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 485.689,-TL (Dörtyüzseksenbeşbinaltıyüzsek-
sendokuz Türk Lirası) 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası), 4.047.628,-
TL (Dörtmilyonkırkyedibinaltıyüzyirmisekiz Türk Lirası) 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüz-
seksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 404.732,-TL (Dörtyüz-
dörtbinyediyüzotuziki Türk Lirası) 728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 121.405,-TL (Yüzyirmi-
birbindörtyüzbeş Türk Lirası) 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası),
40.443,-TL (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirası) 72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk
Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 809.496,-TL (Sekizyüzdokuzbindörtyüzdoksanaltı

Türk Lirası) 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirası),
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 1.281.438,-TL (Birmilyonikiyüzseksenbirbin-

dörtyüzotuzsekiz Türk Lirası) 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz Türk Li-
rası), 7.682,-TL (Yedibinaltıyüzsekseniki Türk Lirası) 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz
Türk Lirası), 5.125.768,-TL (Beşmilyonyüzyirmibeşbinyediyüzaltmışsekiz Türk Lirası)
9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası), 15.373,-TL (Onbeş-
binüçyüzyetmişüç Türk Lirası) 27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası),
38.443.271,-TL (Otuzsekizmilyondörtyüzkırküçbinikiyüzyetmişbir Türk Lirası) 69.155.600,-
TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası), 23.060,-TL (Yirmiüçbinaltmış Türk
Lirası) 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası), 30.750,-TL (Otuzbinyediyüzelli
Türk Lirası) 55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 449.259,-TL (Dörtyüz-
kırkdokuzbinikiyüzellidokuz Türk Lirası) 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk
Lirası),

olarak güncellenmiştir.
(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem

ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
Önceki bütçe statüleri
MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlen-

mesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürür-
lüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 825 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
     781/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
     782/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
    783/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

30 ADET EL TELSİZİ VE 4 ADET MOBİL RÖLE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23’üncü 

Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 30 adet el telsizi ve 4 adet mobil röle kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine 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 (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28.01.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

    812/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Tatvan İlçesi Benekli Köyü 336 ada 6-7-8 nolu 

parsellerde yer alan taşınmazlar aşağıdaki tabloda İhale günü, saati, muhammen bedeli ve geçici 

teminat tutarı belirtildiği üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık 

Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 03.02.2022 Perşembe günü ayrı ayrı 

yapılacak İhaleler ile satılacaktır. 

Sıra No  Ada Parsel  Yüzölçümü (m²)  Muhammen Bedel  Geçici Teminat  İhale Tarih ve Saati 

1  336/6  148.008,36  17.320,000,00 ₺  4.330.000,00 ₺  03/02/2022‐11:00 

2  336/7  200.000,00  23.400,000,00 ₺  5.850.000,00 ₺  03/02/2022‐11:20 

3  336/8    73.500,00    8.600,000,00 ₺  2.150.000,00 ₺  03/02/2022‐11:40 

2- İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 sokakta bulunan Bitlis İl Özel İdaresi 

Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis 

İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. Şartname Bedeli 

30.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

4- Taşınmazın tapu kütüğünde “Küçük Sanayi Sitesi, Tekstil Kent yapılmak şartıyla” 

şerhi yer almaktadır. Bu nedenle taşınmaz bu şerhin amacı dışında kullanılamaz. 

5- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat 

Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR770001000093137963945023 

İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

6- İhaleye girebilmek için; 

a- Geçici teminat, 

b- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair dekont, 

c- Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi, 

d- Adres Beyanı 

e- İmza sirküsü, 

f- Vekaleten iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname, 

g- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli 

isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, 

h- İhaleye katılımda yasal engelinin olmadığına dair taahhütname 

i- Şartnamenin imzalı hali 

j- İhale konusu işe ait yapacağı yatırıma dair proforma faturaların ibraz edilmesi; 

k- 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında SGK dan onaylı en az 1000 işçi çalıştırdığına 

dair işçi bildirgesi ile belgelendirilen belge 

l- 2021 yılına ait şirket cirosunun en az 500.000.000,00-TL olduğuna dair SMMM veya 

YMM onaylı belge 

m- En az 1000 kişi çalıştıracağına dair Taahhütname, 

7- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih 

ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

8- İdare ve İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve iptal etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 750/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünden:  

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat Karşılığı İnşaat 

Yapım İşi “modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : Konya 

İlçesi : Selçuklu 

Mahallesi : Özalan 

Caddesi : Yeditepe Cad. 

Pafta : 20K3 

Ada No : 20221 

Parsel No : 2 

Yüzölçümü : 1.667,00 m2 

Vakfı : KALENDERHANE MAHALLESİ VAKFI 

Makam Onayı, Tarih ve Sayısı : 
Vakıflar Meclisinin 10.01.2022 tarih ve 9/6 sayılı kararı ve Kültür 

ve Turizm Bakanlığı 06.01.2022 tarih ve 28 sayılı komisyon kararı  

Tahmin Edilen (Muhammen) 

Bedel 
: 

7.015.000,00. TL. (Yedi Milyon On Beş Bin Türk Lirası) olup, bu 

bedel Vakfa Alınacak Bağımsız Bölüm Toplam Satış Değer bedeli 

ve 200.000,00 Türk Lirası nakit bedeldir. 

Geçici Teminat : 
210.450,00-TL (İki Yüz On Bin Dört Yüz Elli Türk Lirası) olup, 

bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 

İhale Usulü : 
Kapalı Teklif (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

kapsamında kapalı teklif ihalesi) 

İşin Adı : 
“Konya İli, Selçuklu ilçesi, Özalan Mahallesi, 20221 Ada 2 parsel 

üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi 

İhale Dokümanlarının 

(Görüleceği ve Temin 

Edilebileceği) Adres 

: 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak 

Birim, 

Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı No: 33 

Kat: 3 Karatay/Konya 

İhale Günü ve Saati : 03.02.2022 - Perşembe günü saat: 11,00 

İrtibat Tlf - Faks : 
0 332 350 87 20-21 - 0 332 353 61 99 

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr  

A. Yukarıda özelikleri belirtilen taşınmazlara; 

1- Mimari avan projeye göre yapılacak inşaatlardan en az zemin kat 25, 24, 23, 22, 20, 18 

nolu dükkanlar ve 1. kat 1 ve 3 nolu daireler, 2. kat 6, 7, ve 8 nolu daireler ve 3.kat 13 nolu daire 

olmak üzere toplam 6 adet daire ve 6 adet dükkan ilave olarak 200.000,00 TL nakit paranın 

vakfına alınması, 

2- 634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 

Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 
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3- Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 

avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından defaten 

ödenmesi. 

4- İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde 

sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 

5- İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her 

türlü izin ve onayın alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın 

işin yüklenicisince karşılanması,  

6- 3194 sayılı Kanuna göre kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana 

kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması 

halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirlenen 2021 yılı için 

güncel rayiç arsa m2 birim değerinden az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize 

ödenmesi, 

Asgari şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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e) Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2, Ek: 8) 

veya Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına 

(Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı 

hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat 

banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş 

havale belgesi. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 

referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi 

itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 

Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 

noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 

ı) Vergi borcu olmadığı dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 

belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

sunması, 
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j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 

l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek: 6), 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK: 9) 

n)   Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve 

şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek: 7) konulacağı zarf.  

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  

- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç 03.02.2022 tarih ve saat 11.00’a, kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Şemsi Tebrizi Mahallesi 

Mevlana Caddesi 1. Vakıf İş Hanı No: 33 Kat: 3 Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli: 250,00-TL 

(İki Yüz Elli Türk Lirası) olup Vakıf Katılım Konya Şubesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Mazbut Vakıflar adına (Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 

2000 01 IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve 

İdareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır. 

3- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi     

1. Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

4- Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

7- Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler 

sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

8- İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 786/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kömür Torbası Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 75 -0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : metehan.buyukcivelek@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2214006 

b) IKN : 2022/26346 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Kömür Torbası 

ç) Teslim Yeri/ 

    İşin Yapılacağı Yer : TTK İlgili Müessese Ambar Stok Sahası. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. gün. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Teknik şartname ekinde termin planı oluşturulmuş olup, 

teslimatlar termin planına göre 1 yıllık süre boyunca 

teknik şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 28.02.2022 Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarını tanıtıcı iki takım katalog ve/veya broşür 

vereceklerdir. 

6.2. Firmalar teklifleri ekinde teklif ettikleri torbalardan şekil yönünden incelenmek üzere 

3 adet numune vereceklerdir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

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

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

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: 

12.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 738/1-1 
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LOKOMOTİFLERİN ATS SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 111 KALEM YEDEK MALZEME  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/37686 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71539 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 111 Kalem Yedek Malzeme 
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
10/02/2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300-TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

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

    801/1-1 
—— • —— 

395x349x211,5 mm WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 500.000 adet 395x349x211,5 mm Wrap Around Oluklu 

Mukavva %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.02.2022 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 
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4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    785/1-1 
—— • —— 

YARI MAMUL (BİG BAG TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzün 13/01/2022 tarih ve 122421 sayılı olurları gereği Fabrikamızdan 

100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak yarı mamul (big bag 
torbalı) kuru çayların Nakliyesi işi için hizmet alımı 4734 sayılı K.İ.K. 3/g maddesi gereği Açık 
İhale usulü ile yapılacaktır. Hizmet alımı işine ait ihale 27/01/2022 Perşembe günü saat 14:00'de 
Fabrikamızda yapılacaktır. 

Hizmet alımı İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda çıkartılmıştır. 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.000.000 kg. yarı mamul (big bag torbalı) kuru çay 

nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9'uncu 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez/RİZE adresinden 
50.00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27/01/2022 saat 14.00'e kadar Cumhuriyet Çay 
Fabrikası evrak kayıt bürosu Taşlıdere Mahallesi Sevgi Cad. No: 32 Merkez/RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin °/o3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8- İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlanen duyurulur. 643/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

13.01.2022 tarih ve 31718 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz 4/B Sözleşmeli personel alımı ilanımızdaki EKPSS ile ilgili hükümler iptal edilmiş 

olup ilgili alan aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN 

KODU UNVAN ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER 

BP13 
Büro 

Personeli 
2 

2018 - 2020 

EKPSS P1 En az 

60 puan almış 

olmak 

 Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim 

Teknolojileri Alanından mezun olmak, 

 İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi 

öncesinde alınmış olan Bilgisayar Ağları 

Sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Sertifikasına sahip olmak. 

OLMASI GEREKEN 

KODU UNVAN ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER 

BP13 
Büro 

Personeli 
2 

2020 KPSS P94 

En az 60 puan 

almış olmak 

 Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim 

Teknolojileri Alanından mezun olmak, 

 İlanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihi 

öncesinde alınmış olan Bilgisayar Ağları 

Sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Sertifikasına sahip olmak. 

    847/1-1 

—— • —— 
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

31/12/2021 tarih, 31706 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen, Üniversitemize Öğretim 

Görevlisi alınacağına ilişkin ilanımızda yer alan ve aşağıda belirtilen kadro Rektörlüğümüzce 

İPTAL edilmiş olup, söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulmaktadır. 

Tablo 

2 

Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 

8 
Rektörlük   1 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ortak 

dersler) 

Türk Dili ve Edebiyatı 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, Yabancılara 

Türkçe Öğretimi Sertifikasına 

sahip olmak, yükseköğretim 

kurumlarında online ve yüz 

yüze ders verme tecrübesine 

sahip olmak 

70 

SÖZ 
50 

İlan olunur. 854/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.09.2021 ve 428 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.01.2022 tarih ve 57/44 sayılı kararı ile onaylanan; 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine istinaden hazırlanan İlçemiz Fatih Mahallesi 

95544, 95545, 95547, 95507, 95508, 95509 adalar ile çevrili 'Tebessüm Piknik Alanı' olarak 

bilinen "Bölge Parkı" nı kapsayan 90000/61 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. 

maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 777/1-1 

—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik 

durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin onaylı örneği, 

Yüksek Lisans Belgesinin onaylı örneği, Doktora Belgesinin onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin 

onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora 

tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 

dört (4) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022  

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Sosyoloji 

Bölümü 
Doç. Dr. 1 

Sosyoloji lisans mezunu olmak, 

doktora ve doçentliğini 

Sosyoloji alanında almış olmak, 

bu alanda ve Edebiyat 

Sosyolojisi alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 703/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 829/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 829/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 829/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 858/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 859/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 855/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 828/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları 

dahilinde sahip bulunduğu ARİ/ÇPA/K/M45-d3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatını 11.01.2022 

tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 

karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

    787/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 17.01.2022 Karar No: 7547 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ VE 

    TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 

     06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 22.10.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Süre uzatımı 

• PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/M42-a1, a2, a3 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 45.783 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Diyarbakır, Şanlıurfa 

• VERİLİŞ TARİHİ : 30.12.2014 

TALEP: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, 

yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona erdiği 

30.12.2021 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci 

fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli 

ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin 

belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, AR/TPO/K/M42-a1, a2, a3 pafta 

numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 

yedinci fıkrası gereğince, 30.12.2021 tarihinden 30.12.2023 tarihine kadar iki yıl süreyle 

uzatılmasına karar verilmiştir. 

    788/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak 

istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 

26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS 

(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel 

alınacaktır. 

UNVANI 
KİŞİ 

SAYISI 
BÜTÇESİ 

UNVAN 

KODU 
BAŞVURU ŞARTLARI 

DESTEK PERSONELİ 

(Temizlik Hizmetleri) 
150 

Özel 

Bütçe 
DP1 

1) Temizlik hizmetlerini yerine getirmek 

üzere ortaöğretim kurumlarından mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

DESTEK PERSONELİ 

(Hasta Bakımı ve 

Temizliği Hizmetleri) 

50 
Özel 

Bütçe 
DP2 

1) Hasta Bakımı ve Temizliği 

Hizmetlerini yerine getirmek üzere 

ortaöğretim kurumlarından mezun olmak  

2) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

15 
Özel 

Bütçe 
KGG1 

1) Güncel Özel Güvenlik Görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak.  

2) Ortaöğretim mezunu olmak.  

3) Cinsiyeti erkek olmak.  

4) Son başvuru tarihi itibariyle 

(03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 

30 yaşını doldurmamış olmak.  

5) 2020 KPSS P94 puan türünden en az 

50 (elli) ve üzeri puan almış olmak. 

BÜRO PERSONELİ 15 
Özel 

Bütçe 
BP1 

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma 

ve benzeri büro hizmetlerini yerine 

getirmek üzere;  

1) Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal 

Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri ile İletişim 

Fakülteleri bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 
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BÜRO PERSONELİ 12 
Özel 

Bütçe 
BP2 

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma 

ve benzeri büro hizmetlerini yerine 

getirmek üzere;  

1) Yükseköğretim kurumlarının lisans 

düzeyinde eğitim veren İstatistik, 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri, Matematik, Fizik 

bölümlerinin herhangi birinden mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

BÜRO PERSONELİ 20 
Özel 

Bütçe 
BP3 

1) Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi 

Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim ile 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 

önlisans programlarının birinden mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

BÜRO PERSONELİ 3 
Özel 

Bütçe 
BP4 

1) Adalet önlisans programından mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

BİYOLOG 1 
Özel 

Bütçe 
B1 

1) Biyoloji lisans programından mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve 

üzeri puan almış olmak. 

DİYETİSYEN 2 
Özel 

Bütçe 
D1 

1) Beslenme ve Diyetetik lisans 

programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

FİZYOTERAPİST 1 
Özel 

Bütçe 
F1 

1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 
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FİZYOTERAPİST 1 
Özel 

Bütçe 
F2 

1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 

programından mezun olmak.  

2) Egzersiz Fizyolojisi programında 

Yüksek Lisans (Tezli) yapmış olmak.  

3) Aqua Terapi eğitimi almış olmak.  

4) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

PSİKOLOG 1 
Özel 

Bütçe 
P1 

1) Psikoloji lisans programından mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P3 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

LABORANT 9 
Özel 

Bütçe 
L1 

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans 

programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 
3 

Özel 

Bütçe 
RT1 

1) Radyoloji önlisans programından 

mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Patoloji Teknikeri) 
1 

Özel 

Bütçe 
ST1 

1) Pataloji Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Tıbbi Görüntüleme 

Teknikeri ) 

5 
Özel 

Bütçe 
ST2 

1) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Tıbbi Laboratuvar 

Teknikeri) 

5 
Özel 

Bütçe 
ST3 

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans 

programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Eczane Teknikeri) 
2 

Özel 

Bütçe 
ST4 

1) Eczane Teknikerliği, Eczane 

Hizmetleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Elektronörofizyoloji 

Teknikeri) 

2 
Özel 

Bütçe 
ST5 

1) Elektronörofizyoloji önlisans 

programından mezun olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Diyaliz Teknikeri) 
1 

Özel 

Bütçe 
ST6 

1) Diyaliz önlisans programından mezun 

olmak.  

2) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 

60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak. 

TOPLAM 299      
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ARANILAN ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 

yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek. 

4- Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları 

gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS-P93 ve Ortaöğretim için 

2020 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır. 

5- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi 

itibariyle (03.02.1992 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde 

yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. 

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM 

Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 

Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, 

online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına 

işlem yapılamayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü 

içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek 

belirlenecektir. Asil kazananlar göreve başlatılmak için evrak teslimi yapmadığı takdirde ilan 

edilen yedek kazananlar puan sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe 

başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr 

adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat 

yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 

bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 

fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

    737/1-1 



20 Ocak 2022 – Sayı : 31725 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 

belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 

inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 20.01.2022 

Son Başvuru Tarihi : 03.02.2022 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm / Anabilim Dalı / 

Program Adı ve Eğitim Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü, 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Programı 

(Türkçe) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans ve Yüksek Lisansını İç Mimarlık, İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Mimarlık 

Bölümlerinden Birinde Tamamlamış Olmak. 

Aynı Alanlardan Birinde Doktora veya 

Sanatta Yeterlilik Derecesine Sahip Olmak. 

İlgili Alanlardan Birinde Bilimsel Çalışmaları 

ve Yayınları Olmak. 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü, 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Programı 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans ve Yüksek Lisansını İç Mimarlık, İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı ya da Mimarlık 

Bölümlerinden Birinde Tamamlamış Olmak. 

Aynı Alanlardan Birinde Doktora veya 

Sanatta Yeterlilik Derecesine Sahip Olmak. 

İlgili Alanlardan Birinde Bilimsel Çalışmaları 

ve Yayınları Olmak. İngilizce Ders Verme 

Yetkinliğine Sahip Olmak. 

Genel Şartlar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip 

olunması, 

2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
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5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 

6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 

unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) 

bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve 

iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği 

belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 

5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge 

verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil 

kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge, 

6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet 

uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet 

belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter 

tasdikli sureti. 

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 

puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları 

ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi 

gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu 

üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41 

    628/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar 
Yabancı 
Dil Puanı 

ALES 
Puanı 

İşletme 
Fakültesi 

İktisat 
Arş. 
Gör. 

1 
İktisat lisans mezunu olmak. İktisat 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

70 70 

İşletme 
Arş. 
Gör. 

1 
İşletme lisans mezunu olmak. İşletme 
veya Pazarlama alanında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

70 70 

Uluslararası 
Ticaret  
(%30 

İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 

Uluslararası Ticaret, İşletme veya İktisat 
lisans mezunu olmak, Uluslararası 
Ticaret, İşletme, İktisat veya İstatistik 
alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

85 70 

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ 
iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış 
olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022 
Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 08.02.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 10.02.2022 
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 14.02.2022 
İSTENEN GENEL ŞARTLAR: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 
3- İki adet fotoğraf, 
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5- Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren 
onaylı belge), 

6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7- ALES belgesi (en az 70 puan), 
8- Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 
9- Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

    795/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 

Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 

44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapılacaktır. 

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 

belirtilecektir. Bu ilanlar 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. 

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden 

yapacaklardır. 

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 

aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. 

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün 

internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı 

tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş 

Kanunu uyarınca iki aydır. 

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası 

ile engelli adaylar için sözlü, eski hükümlü adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi 

Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı 

sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında 

idarece sonlandırılabilecektir. 

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz 

olmak, 

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 

10. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından 

alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir, 
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11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav 

sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer 

alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece 

sonlandırılabilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1. Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. 

MEB onaylı;  

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, 

*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, 

*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, 

*İnsan Kaynakları Sertifikası, 

*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, 

*Halkla İlişkiler Sertifikası, 

*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, 

*Genel Muhasebe Sertifikası, 

*Çağrı Merkezi Sertifikası 

2. En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak. 

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak. 

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz 

olmak, 

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir, 

10. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 

adayların durumlarını ilgili mevzuatına göre belgelendirmeleri gerekir, 

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav 

sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer 

alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece 

sonlandırılabilecektir. 
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ÖZEL ŞARTLAR 
1. En az ilköğretim mezunu olmak, 
2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, 

seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi 
Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak, (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. 
İL BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI 

KONTENJAN AÇIĞI OLAN İLLER 
İL BAZINDA KONTENJAN AÇIĞI 

TOPLAM
ENGELLİ ESKİ HÜKÜMLÜ 

ADANA 2 2 

AFYONKARAHİSAR 2 2 

ARTVİN 1 1 2 

BİLECİK 1 1 

BOLU 6 3 9 

ÇANAKKALE 3 1 4 

ÇORUM 1 1 

DENİZLİ 5 1 6 

EDİRNE 1 1 

ERZİNCAN 1 1 

GİRESUN 1 1 

GÜMÜŞHANE 1 1 2 

HATAY (ANTAKYA) 1 1 

İZMİR 1 1 

KASTAMONU 5 5 

KIRKLARELİ 1 1 

KONYA 1 2 3 

KÜTAHYA 5 3 8 

MANİSA 3 3 

KAHRAMANMARAŞ 2 2 

MUĞLA 1 1 

ORDU 1 1 

RİZE 1 1 

SAKARYA 1 1 

SİVAS 1 1 

TRABZON 1 1 

YOZGAT 1 1 

ZONGULDAK 1 1 2 

BARTIN 1 1 

KARABÜK 3 2 5 

OSMANİYE 1 1 

DÜZCE 1 1 2 

TOPLAM: 44 30 74 

İlan olunur. 852/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 790/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 767/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 768/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 773/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 770/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 778/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

2

16
47

49

51
85

109
130

133

137

149

163
165
179

215

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer

TOPAL’ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
–– Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik
–– Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının

Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest

Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî
Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 72) (Merkezi Yönetim

Kesin Hesap Kanunu Teklifi Eki Cetvellerin Düzenlenmesi)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)
–– Kamu İhale Tebliği (No: 2022/1)

KURUL KARARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 17/11/2021 Tarihli ve 2018/15454 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/4977 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


