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YÖNETMELİKLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ
TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“e) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
2/3/2019
30702
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
121/9/2019
30895
23/10/2020
31263
35/8/2021
31559
413/11/2021
31658

Sağlık Bakanlığından:

—— • ——

SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK
KURULUŞLARI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları
ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas
alınarak il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görev
yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında
çalışanlara, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve
merkez laboratuvarlarında görevli olan memur ve sözleşmeli personeli (11/10/2011 tarihli ve
663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık
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kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az
bir ay süreyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen sağlık personelini, Kurumun
tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanları, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri
sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan
günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
b) Analiz ve kontrol laboratuvarları: Kurumun Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,
c) Analiz ve kontrol laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Analiz ve kontrol
laboratuvarları için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit
edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,
ç) Analiz ve kontrol laboratuvarları toplam puanı: Analiz ve kontrol laboratuvarlarında
çalışan tüm personelin net performans puanlarının toplamını,
d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
e) Bilimsel çalışma destek puanı: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele
Ek-7’deki tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı
listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,
f) Birim performans kriterleri: İl sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve
Kurum için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgisine göre Bakanlık veya
Kurum tarafından belirlenen kriterleri, merkez laboratuvarları için Ek-8’deki ve analiz ve kontrol laboratuvarları için ise Ek-9’daki tabloda yer alan kriterleri,
g) Birim performans puanı: Birim performans kriterleri çerçevesinde tespit edilen ve
personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında
değişen puanı,
ğ) Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevi sırasında veya
görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya,
yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve
il sağlık müdürlüğü personeli için il sağlık müdürü, merkez laboratuvarları personeli için ilgili
genel müdür yardımcısı, Kurum personeli için ilgili başkan yardımcısı tarafından onaylanması
halinde kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,
h) Dönem ek ödeme katsayısı: İl sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri için
tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına; merkez laboratuvarları
için tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının merkez laboratuvarları toplam puanına;
Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarı için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca ayrılan paydan Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarı için ayrılan tutarlardan
o aya ilişkin dağıtılabilecek tutarların Kurum ile analiz ve kontrol laboratuvarları toplam puanlarına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
ı) Ek ödeme matrahı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan her bir personelin ek ödeme
matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve
her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının
toplamını,
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i) Ek puan: Bu Yönetmelik kapsamında personelin görev yeri, görev süresi, yapmış olduğu faaliyetler ile benzeri iş ve işlemler için bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde ve Ek-6’daki
tabloda öngörülen oranlarda tanımlanmış olan puanı,
j) Entegre ilçe devlet hastanesi: Birinci basamak sağlık kuruluşu kapsamında hizmet
veren E-II ve E-III grubu hastaneleri,
k) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlık, Kurum
veya ilgili mülki amirlikçe verilen süreli geçici görevleri,
l) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının
son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden il sağlık müdürlükleri ile merkez laboratuvarları tarafından elde edilen gayrisafi hasılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili
muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,
m) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve
süresi, hizmete katkısı, performansı, özellikli hizmetlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak
Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’teki tablolarda belirlenen katsayıları,
n) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci
maddesinde sayılan görevleri,
o) İl birim performans puan ortalaması: İl sağlık müdürlüğü ve birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,
ö) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,
p) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, entegre ilçe
devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,
r) İl sağlık müdürlüğü il puan ortalaması tablosu: Personelin net performans puanının
il birim performans puan ortalamasının esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara ilişkin süreleri ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-5’te yer alan tabloyu,
s) İl sağlık müdürlüğü il toplam puanı: İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde çalışan personelin net performans puanlarının toplamını,
ş) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
t) Kurum birim performans puan ortalaması: Kurum birimleri için tespit edilen birim
performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,
u) Kurum toplam puanı: Kurum kadrolarında çalışan tabip ve eczacıların net performans
puanlarının toplamını,
ü) Merkez laboratuvarları: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
laboratuvarları,
v) Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Merkez laboratuvarları
için tespit edilen performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,
y) Merkez laboratuvarları toplam puanı: Merkez laboratuvarlarında çalışan personelin
net performans puanlarının toplamını,
z) Net performans puanı: 9 uncu, 14 üncü, 19 uncu ve 24 üncü maddelere göre hesaplanan puanı,
aa) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık
dönemleri,
bb) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan
ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç)
toplamının, Ek-1’deki tabloda yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İl Sağlık Müdürlüklerinde ve Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları
Temel esaslar
MADDE 5 – (1) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görevli personele yapılacak ek
ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür:
a) Ek ödeme, personele il sağlık müdürlükleri ve birimlerine fiilen katkı sağladığı sürece
verilebilir. İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İl sağlık müdürlükleri, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan
personele yapılacak ek ödeme, döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave
olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.
b) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile merkez laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.
c) Bakanlık merkez teşkilatı ile Kurum kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlükleri ve birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici
olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde
görevlendirilenlere 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
ç) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personelin, il sağlık müdürlüğü ve
birimlerinde geçici veya resen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden ek ödeme yapılır.
d) Bakanlık ve Kurum dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden sadece 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme yapılır.
e) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden 17/8/1983 tarihli ve
2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlenmeler Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici
olarak görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılır.
f) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme,
bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini
geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu
kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin
güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek
kaydıyla, il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile
belirlenen personele, o dönem için il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının
% 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek
puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak
saklamakla mükelleftir.
g) İl sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere yetki alan birimlerde işyeri hekimliği/iş güvenliği uzmanlığı yapmak üzere görevlendirilen ve işyerlerine fiilen hizmet veren personelden;
işyerleri ile ayda en az 40-80 saat arası sözleşme yapanların hizmet alanı-kadro unvan katsayıları % 10, ayda 80-120 saat arası sözleşme yapanların kadro unvan katsayıları % 20, ayda
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120 saat üstünde sözleşme yapanların kadro unvan katsayıları % 30 oranında artırılır. 20/7/2013
tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen diğer sağlık personelinden ilgili birimde görevlendirilen ve fiilen sahada hizmet verenlere % 10 oranında ek puan
verilir.
ğ) Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri yerden yapılacak ek ödeme ile asıl kadro veya pozisyonunun bulunduğu il
sağlık müdürlüğünün puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak
hesaplanacak ek ödemeden yüksek olan ödenir.
(2) Vekaleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele ilişkin hususlar şunlardır:
a) 657 sayılı Kanuna tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekaleten atananlara;
1) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun
onayda belirtilmiş olması,
2) Vekaletin, Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme
hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla,
vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet ettikleri kadro veya görevler için
öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” esas alınmak
suretiyle ek ödeme yapılır.
b) 657 sayılı Kanuna tabi Bakanlık ve Kurum personelinden aynı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin Cumhurbaşkanınca
atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili
atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.
c) Bu fıkra uyarınca vekaleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak
ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek
gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı
dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.
ç) Bakanlıkça entegre ilçe devlet hastanesi başhekimi olarak görevlendirilenler ile hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten
itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “tavan ek ödeme katsayısı” ile “hizmet alanı-kadro
unvan katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen
personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir
ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve
görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.
(3) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan il sağlık müdürlükleri ve birimlerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde; söz konusu personele il sağlık müdürlüğünün döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:
a) En az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda
çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara
yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle
bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu
kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği il sağlık müdürlüğünün döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.
İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde
döner sermaye komisyonu teşkil edilir.
(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) İl sağlık müdürü.
b) Destek hizmetlerinden sorumlu başkan.
c) Acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan.
ç) Halk sağlığından sorumlu başkan.
d) İlçe sağlık müdürleri veya toplum sağlığı merkezi başkanlarından biri.
e) İl ambulans servisi başhekimi veya başhekimlerinden biri.
f) Halk sağlığı laboratuvar sorumlusu veya sorumlularından biri.
g) Tabip personel arasından bir temsilci.
ğ) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci.
h) Teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarını temsilen bir personel.
ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda
faaliyet gösteren sendikalardan il sağlık müdürlüğü ve birimlerinde en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.
(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin
usul ve esasları il sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yapar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.
(5) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.
İl sağlık müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti
üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının
en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması
halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek
ödeme tutarını belirlerken; gelir-gider dengesi ile borç-alacak-nakit durumunu, ihtiyaçlarını ve
tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Döner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri il sağlık
müdürü tarafından belirlenen başkan yardımcılığı tarafından yürütülür.
Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o
dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi
gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan
payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı Bakanlıkça onaylandıktan sonra dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.
İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde net performans puanının belirlenmesi
MADDE 9 – (1) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:
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a) İl sağlık müdürlüğü ve birimlerinin birim performans puanları, Bakanlık tarafından
belirlenen birimler itibarıyla tespit edilen kriterlere göre her dönem için hesaplanır.
b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.
c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, il sağlık
müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.
ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Birim performans
puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)
2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (İl sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)
d) 8 inci maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, il sağlık müdürlüğü
il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.
e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu
bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde
belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme
tutarı bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları
Temel esaslar
MADDE 10 – (1) Merkez laboratuvarlarında görevli personele yapılacak ek ödemeye
ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Merkez laboratuvarların geliri Sağlık Bakanlığı merkez döner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, merkez laboratuvarların o dönem elde ettiği
gelirlerden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını merkez laboratuvarları personeline ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Merkez laboratuvarlarında görev
yapan personele yapılacak ek ödeme, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan
döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Merkez
laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele, bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılır.
b) Merkez laboratuvarlarından Bakanlık taşra teşkilatına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılır.
c) Bakanlık merkez teşkilatı ile Kurum kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı merkez laboratuvarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu merkez teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
ç) Bakanlık taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personel ile analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin merkez laboratuvarlarına geçici görevle görevlendirilmesi
halinde personele, görev yaptığı merkez laboratuvarları döner sermayesinden ek ödeme yapılır.
d) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağandışı hallerde ve Bakanlık
tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda, görevlendirme süresince personele merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele
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merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının
% 30’u oranında ek puan verilir.
e) İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele
merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve
tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas
alınarak ek ödeme yapılır.
f) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden 2879 sayılı Kanunun
4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne
geçici olarak görevlendirilen personele merkez laboratuvarları esas alınarak ek ödeme yapılır.
g) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele aktif çalışılan gün katsayısı
ile orantılı olarak merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında
ek puan verilir.
ğ) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden muayene komisyonu ve
kontrol teşkilatı üyeleri için merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 5’i,
ihale komisyonu ve doğrudan temin için piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen
personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem bu fıkranın (d)
bendi ile bu bentte sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve
fazla olan ek puan verilir.
h) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden Bakanlıkça, hizmet içi
eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek
üzere merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması
ile kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi
halinde ise merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile tabip ve diş tabipleri
için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme
yapılır.
ı) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden Bakanlıkça zorunlu tutulan
hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek
üzere merkez laboratuvarlarından, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması
ile kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu
tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet
içi eğitimlere katılması uygun görülen personele ise merkez laboratuvarları birim performans
puan ortalaması ile tabip ve diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 hizmet alanı-kadro
unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
i) Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi
hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.
j) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme,
bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini
geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu
kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin
güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek
kaydıyla, laboratuvardan sorumlu ilgili genel müdür yardımcısının teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm
kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.
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(2) Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan personel hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan merkez laboratuvarlarında belirli
bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele merkez laboratuvarının döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:
a) En az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda
çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara
yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.
b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle
bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu
kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği merkez laboratuvarının döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.
Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun teşkili
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından döner sermaye komisyonu oluşturulur.
(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdür tarafından belirlenen genel müdür yardımcısı.
b) Döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanı.
c) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanları.
ç) Laboratuvar sorumluları arasından bir temsilci.
d) Tabip personel arasından bir temsilci.
e) Laboratuvarlarda görev yapan tabip dışı personel arasından iki temsilci.
(3) İkinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi
aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar
seçilmek mümkündür.
Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 12 – (1) Döner sermaye komisyonu genel müdür yardımcısının başkanlığında
toplanır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her
ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu
ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar
alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borçalacak-nakit durumunu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek
itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon
kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Döner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen daire başkanlığı tarafından yürütülür.
Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o
dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi
gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan
payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.
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Merkez laboratuvarlarında net performans puanının belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Merkez laboratuvarlarında görev yapan personelin net performans
puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Merkez laboratuvarlarının birim performans puanları, Ek-8’deki tabloda yer alan kriterlere göre her dönem için belirlenir.
b) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
1) Merkez laboratuvarları personeli net performans puanı: Net performans puanı =
(Merkez laboratuvarı birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)
2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin net
performans puanı: Net performans puanı = (Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) +
(Bilimsel çalışma destek puanı)
c) 13 üncü maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, merkez laboratuvarları toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.
ç) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu
bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde
belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme
tutarı bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları
Temel esaslar
MADDE 15 – (1) Kurum kadrolarında çalışan tabip ve eczacı unvanlı personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler
Kurum tarafından yürütülür:
a) Kurum kadrolarında bulunup fiilen kurumda çalışan tabip ve eczacılara yapılacak
ek ödeme, Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan karşılanır.
b) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans,
seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, kurum birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde
görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.
c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme,
bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini
geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu
kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin
güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek
kaydıyla, Kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu
ile belirlenen personele, o dönem için Kurum birim performans puan ortalamasının % 20’sine
kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl
içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla
mükelleftir.
ç) Kurumda fiilen görev yapan eczacılara aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak
Kurum birim performans puan ortalamasının % 50’si, fiilen görev yapan tabiplere ise aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak Kurum birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.
Kurum ek ödeme komisyonunun teşkili
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum
tarafından ek ödeme komisyonu teşkil edilir.
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(2) Kurumun ek ödeme komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Kurum başkan yardımcıları.
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı.
c) İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı.
ç) Tabip personel arasından bir temsilci.
d) Eczacı personel arasından bir temsilci.
(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları
Kurumca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar
seçilmek mümkündür.
Kurum ek ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 17 – (1) Komisyonun başkanı Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar
Hizmetleri başkan yardımcısıdır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır
ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, Kurumun birim performans puanlarını değerlendirerek Bakanlık merkez payından aktarılacak tutar ile hizmet sunum şartlarını esas alarak dağıtılabilecek tutarı belirler. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan
üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülür.
Dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesi
MADDE 18 – (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Kurum için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutar 17 nci madde uyarınca belirlenir.
Kurum net performans puanının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Kurumda görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki
şekilde belirlenir:
a) Kurum birim performans puanları, Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre her
dönem için belirlenir.
b) Kurum birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek Kurum birim performans puan ortalaması bulunur.
c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin performans puanı, Kurum birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.
ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
1) Kurum personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Birim performans
puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)
2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (Kurum birim performans puan ortalaması x Hizmet
alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel çalışma
destek puanı)
d) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu
bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde
belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme
tutarı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları
Temel esaslar
MADDE 20 – (1) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında görevli personele yapılacak ek
ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Kurum
tarafından yürütülür:
a) Analiz ve kontrol laboratuvarlarındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik
hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup fiilen görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan karşılanır.
b) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans,
seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, laboratuvar birim performans puan
ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü
geçemez.
c) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme,
bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini
geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu
kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin
güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek
kaydıyla, laboratuvarlardan sorumlu Kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için laboratuvar birim performans
puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir.
ç) Muayene komisyonu ve kontrol teşkilatı üyeleri için analiz ve kontrol laboratuvarları
birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale komisyonu ve doğrudan temin için piyasa
fiyat araştırması yapmak için görevlendirilen personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli
eğiticilere laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir.
Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir
kez ve fazla olan ek puan verilir.
d) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan eczacılara aktif çalışılan gün
katsayısı ile orantılı olarak laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 50’si, fiilen
görev yapan diğer personele ise aktif çalışılan gün katsayısı ile orantılı olarak laboratuvar birim
performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.
Analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonunun teşkili
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Kurum
tarafından analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonu teşkil edilir.
(2) Ek ödeme komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri başkan yardımcısı.
b) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanı.
c) Laboratuvar sorumluları.
ç) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelden bir temsilci.
d) Teknik hizmetler sınıfı personelden bir temsilci.
(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları
Kurumca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar
seçilmek mümkündür.
Analiz ve kontrol laboratuvarları ek ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Komisyonun başkanı Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar
Hizmetleri başkan yardımcısıdır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır
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ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, laboratuvarların birim performans puanlarını değerlendirerek Bakanlık merkez payından aktarılacak tutar ile hizmet sunum şartlarını esas alarak dağıtılabilecek tutarı belirler. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri laboratuvarlardan sorumlu daire
başkanlığı tarafından yürütülür.
Dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesi
MADDE 23 – (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan analiz ve kontrol laboratuvarları için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek
tutar 22 nci madde uyarınca belirlenir.
Analiz ve kontrol laboratuvarları net performans puanının belirlenmesi
MADDE 24 – (1) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Laboratuvarların birim performans puanları, Ek-9’daki tabloda yer alan kriterlere
göre her dönem için belirlenir.
b) Laboratuvar birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan laboratuvar sayısına bölünerek laboratuvar birim performans puan ortalaması bulunur.
c) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin performans puanı, laboratuvar birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.
ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
1) Laboratuvar personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Laboratuvar
birim performans puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı)
+ (Ek puan) + (Bilimsel çalışma destek puanı)
2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin net
performans puanı: Net performans puanı = (Laboratuvar birim performans puan ortalaması x
Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Aktif çalışılan gün katsayısı) + (Ek puan) + (Bilimsel
çalışma destek puanı)
d) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu
bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde
belirlenen ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme
tutarı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ortak esaslar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemeye ilişkin ortak esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını
geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı,
aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak
belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek
ödeme tutarını geçemez.
b) Bakanlık ve Kurumun kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme
alan personelden aynı Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında bulunanlara anılan ek 3 üncü
madde uyarınca her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye
hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan
aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme
tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin
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bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde
aradaki fark geri alınmaz.
c) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya
bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak
ek ödeme tutarından mahsup edilir.
ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün
izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ile aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcilerinin izinli sayıldığı bu süreler, çalışılmış
olarak kabul edilerek birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı-kadro unvan
katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
d) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.
6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin
Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele
ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dahil edilir.
e) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele bu
Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Ek ödeme zamanı
MADDE 26 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Dağıtılmasına karar verilen
ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak,
döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme
döneminde ödeme yapılır.
Kanuni kesintiler
MADDE 27 – (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi ve damga vergisi
kesintisi yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun birim performans kriterleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun birim performans
kriterleri 30/4/2022 tarihine kadar belirlenir. Birim performans kriterleri belirleninceye kadar
ek ödeme hesaplamasında analiz ve kontrol laboratuvarları birim performans puan ortalaması
esas alınır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 21 inci, 22 nci, 23 üncü,
24 üncü, geçici 1 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeleri ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendi 28/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/3/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye İş Kurumundan:
TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde
görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde 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 Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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 Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet
memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve
3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 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, 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve
Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Dosya No: 2021/260 Esas

1292

—— • ——
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

1354

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

1229
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1317

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

1199

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

1198
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1.000.000 DOZ KUDUZ AŞISI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “1.000.000 doz Kuduz
Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa
idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 08.02.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
1329/1-1
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YÜRÜME ANALİZ SİSTEMİ ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜYLE
İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
Yürüme Analiz Sistemi alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)
bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
Kararname eki esaslarının 20a. maddesine göre Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701
c) Elektronik Posta Adresi
: bapsatinalma@iuc.edu.tr
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
İnternet Adresi (Varsa)
:
2- Ön Yeterlik Konusu Malın
No
1
a) İhale Kayıt No
b) Teslim Yerleri

Niteliği Türü
Yürüme Analiz Sistemi

Miktarı
1

Birim
Adet

: 2022/67840
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi
c) Teslim Tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan) gün
içinde teslim edilecektir.
d) İhale Tarihi ve Saati
: 08.02.2022 Salı Günü Saat: 13.30’da
3- Ön yeterlik Değerlendirmesinin
a) Yapılacağı Yer
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar
Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL
4- Ön yeterlik / İhalenin değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.4. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
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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. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
teklif ettikleri ürün/ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge): Tıbbi cihaz
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Eğer ürün ÜTS’de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları
esas alınır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
İş ortaklığında ortaklardan birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
d) İstekli, İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni
sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım
materyallerini (cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel
(isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de
içeren katalog veya tanıtım dokümanlarını) eksiksiz olarak sunması gerekir. Teknik şartnameye
uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve
kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır.
Teknik Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL
adresinden görülebilir ve 300,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Başkanlığına
(TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın
alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Avcılar Kampüsü / Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Kısmi Teklif Verilmesi
9.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
1262/1-1
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KEPEKLER MAHALLESİ 0 ADA 46 VE 48 PARSELLERİN 29 YILLIĞINA SINIRLI
AYNİ HAK TESİS EDİLEREK, TAM KONTROLLÜ TOPRAKSIZ TEKNOLOJİK
SERACILIK YAPILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Balıkesir İli Susurluk Belediye Başkanlığından:
1-İdarenin
: Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 10 – 0 266 865 10 37
2-İhale konusu işin
Sıra

Mahalle/Mevkii/

Kullanım

No

Ada/Parsel/Pafta

Amacı

Kepekler Mahallesi,
1

Ketensılığı mevkii
0 Ada 46-48 parsel
h20-d-13c pafta

Alan/
Koordinat
(m²)

Tarım ve

83.300,00

Seracılık

+

vb.

45.550,00

Satış/
Kiralama
Kiralama
(Sınırlı
Ayni Hak
Tesisi)

Muhammen

Geçici

Bedel

teminat

(Aylık/TL)

%3 (TL)

28.500,00.TL
+ KDV

11.000,00.TL

İhale

İhale

Tarihi

Saati

15/03/2022

11.00

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Susurluk Belediyesi Toplantı Salonu

b) Usulü

: 2886 sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus cüzdan sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname.
4.8. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
4.8.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
4.8.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer
Mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair
belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin
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bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekir.
4.9. İmza sirkülerinin verilmesi
4.9.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye de
şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9.2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
4.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale dosyası eklerindeki örneğine uygun
olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri
kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
4.11. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. Maddesi hükmü kapsamında yer alan
gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik
olanlar ihaleye katılamazlar.
6- Kira ve sınırlı ayni hak süresi 29 yıldır. Belirtilmiş olan uygulama projeleriyle beraber,
yer teslim tarihinden en geç 90 gün içerisinde ruhsat başvurusunda bulunacak, ruhsat tarihinden
itibaren en geç 90 gün içerisinde inşaata başlanacak ve yine ruhsat tarihinden itibaren 360 gün
içerisinde inşaat bitirilerek idaremize yapı kullanma izin belgesi için başvuruda bulunulacaktır.
7- İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak sureti ile % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
8- Tam Kontrollü Topraksız Teknolojik Seracılık Projesi yapımı amacıyla kiraya verilen
taşınmazların ilk bir yıllık kira bedeli sözleşme imzalanması ile birlikte peşin, sonraki yıllara ait
kira bedeli aylık olarak Belediye'ye peşin olarak yatırılacaktır. .
9- Teklifler, 14/03/2022 tarih ve 16:00’ ye kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de
gönderilebilir.
10- İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
11- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ
KALDIRILMASINA DAİR İLAN

1347/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1368/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1369/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1370/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1371/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1372/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1373/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1375/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1360/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1362/1-1
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1346/1-1
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1359/1/1-1
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Rahim Özkaymak Vakfı
VAKFEDENLER: Hatice ÖZKAYMAK, Mevlüt ÖZKAYMAK, Adnan ÖZKAYMAK,
Erol ÖZKAYMAK, Erdoğan ÖZKAYMAK, Dilek ÖZKAYMAK CİN.
VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Konya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.01.2022 tarihinde kesinleşen ve 23.12.2021
tarihli ve E:2021/46, K:2021/682 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında imkanları ölçüsünde eğitim ve sağlık
sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık
alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını
sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası).
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın bütün borçları ödendikten sonra artan olursa, bu miktar aynı amaca yönelik ve
vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1238/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ahmet Çalık Vakfı. (Çalık Vakfı)
VAKFEDENLER: Ahmet ÇALIK, Çiğdem ÇALIK, Mahmut Can ÇALIK, Mert Turgut
ÇALIK, Ahmet Furkan ÇALIK, Esad Kamil ÇALIK.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.12.2021 tarihli ve E:2021/273 K:2021/479
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Teknoloji geliştirme alanında çalışan gençlerin, bilim insanlarının ve
girişimcilerin her alandaki teknolojik geliştirme süreçlerine katılımlarını sağlamak ve vakıf
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin TL) nakit.
YÖNETİM KURULU: Ahmet ÇALIK, Mahmut Can ÇALIK, Mert Turgut ÇALIK.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Borçların

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek konusuna en
yakın olan bir başka vakfa ya da kamu kuruluşuna devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1239/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ahmet Dinç Eğitim - Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Ahmet Dinç Vakfı)
VAKFEDENLER: Selman DİNÇ
VAKFIN İKAMETGÂHI: BATMAN
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Batman 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/01/2022 tarihinde kesinleşen, 16/12/2021
tarihli ve E:2021/238 K:2021/446 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim – öğretim hayatında başarılı olan ancak giderlerini
karşılamakta güçlük çeken bireylere maddi destek olmak suretiyle ülkemizin nitelikli, topluma
yararlı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları
gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 (Seksen Bin) Türk Lirası
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları vakfın
gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa, derneğe veya resmi kuruma intikal eder.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1240/1-1

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
DUYURU
Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 29.12.2021 günlü yazıda; 31804177438 TC
Kimlik Numaralı Ali Han Kılınçaslan’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 13.10.2021 gün ve 2021/753 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak
üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu
kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
1247/1-1

—— • ——
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
02/02/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
aşağıdaki Büro Personeli alım ilanında Aranan Nitelikler açıklaması karşısında belirtildiği şekilde
düzeltilmiştir.
Nitelik
Kodu

Unvanı

Adet

Cinsiyet

1

Kadın/Erkek

Büro
BP 02

Personeli
(Lisans)

İlan olunur.

Puan
Türü
2020
KPSS P3

Aranan Nitelikler
Fakültelerin lisans programlarından mezun
olup İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine
Sahip olmak (A, B veya C sınıfı)

1379/1-1
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan
kadrolar tam zamanlıdır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar
için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki
adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosyayı ilgili dekanlıklara teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
Fakülte

Bölüm

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Nitelik

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve
Diyetetik

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında
doktora eğitimini tamamlamış
olmak.

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
alanında doktora veya sanatta
yeterlik eğitimini tamamlamış
olmak.

Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık ve Dr. Öğretim
Tasarım
Çevre Tasarımı
Üyesi
Duyurulur.

1140/1-1

—— • ——
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
85367 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 18.01.2022 tarih ve 69
sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.01.2022 tarih ve
165 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85367'nolu parselasyon planı 03.02.2022 tarihi itibarıyla Plan
ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır
85367 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Fatih Sultan Mahallesi 0/886, 33 ada 1. 2 ve 3, 34 ada 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9. 46180 ada
1, 2. 3. 5. 6. 7. 8 ve 10. 48759 ada 1 ve 2.48819 ada 1 sayılı parseller.
İlanen duyurulur.
1174/1-1

—— • ——
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Belediye Encümenimizin 18.11.2021 gün ve 984/16178 sayılı kararı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.01.2022 gün ve 113/122 sayılı kararı ile onaylanan Gazi
Mahallesi imarın 2098 ada 32 ve 49 nolu parseller, 7287 ada 8 nolu parsel ve İhdas (9999/1)
parselleri kapsayan 84382 nolu parselasyon planı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ilan
panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
1106/1-1
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı (TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve
60 ıncı
maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
Yirmisekiz
Türk Lirası)

1. Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak
Beybi GZ Plaza no: 1/55 Sarıyer /
İSTANBUL

Kayhan
Telefon
ve Elektr.
İth. İhrc.
Ltd. Şti.

Maslak VD.
5380700302

2. Maslak Mah. Maslak Meydan Sk.
Beybi Giz Plaza No:1 İç Kapı No: 55
Sarıyer / İSTANBUL
3. (YUNUS GÜLLÜ) Kozyatağı Mahallesi
Kadıpaşa Sokak Barbaros Apt. Dış
Kapı No:28 İç Kapı No: 34 Kadıköy
/İSTANBUL
4. (NECAT KAYHAN) Kartaltepe Mah.
Geçit Sk. Türkoğlu Apt. Blok No: 10/1
Küçükçekmece / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Kayhan Telefon ve Elektr. İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun
uyarınca üreticisi olduğu XIAOMI marka XMSH05HM (MİBAND3) model giyilebilir (Akıllı saat)
cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi
21.03.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.16887 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu şirket
tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 Sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı (TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve
60 ıncı
maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
Yirmisekiz
Türk Lirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi
Çakmak Cad. No: 20-21 Bahçelievler
/ İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd. Şti.

KOCASİNAN
VD.
7810764796

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş
Merkezi Apt. No: 3/101 Fatih /
İSTANBUL
3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1.
Etap Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç
Kapı No: 29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu MI marka Mi 8 LİTE (M1808D2TG) model Mobil telefon cihazına ait
teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 21.03.2019
tarihli ve 26808001-352.01/E.16680 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu şirket tarafından,
bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı
(TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve
60 ıncı
maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
yirmisekiz
TürkLirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No: 20-21 Bahçelievler /
İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd.
Şti.

KOCASİNAN
VD.
7810764796

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş
Merkezi Apt. No: 3/101 Fatih /
İSTANBUL
3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1.
Etap Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç
Kapı No: 29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY J8 (SM-J810G/DS) model Mobil
telefon cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza
gönderilmesi 26.06.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.36322 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz
konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1243/2/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı
(TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve 60
ıncı maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
yirmisekiz
TürkLirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No: 20-21 Bahçelievler /
İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd. Şti.

KOCASİNAN
VD.
7810764796

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş
Merkezi Apt. No: 3/101 Fatih /
İSTANBUL
3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1.
Etap Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç
Kapı No: 29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY A7 (SM-A750GN/DS) model Mobil
telefon cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza
gönderilmesi 03.05.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.25997 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz
konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
1243/3/1-1

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı
(TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve 60
ıncı maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
yirmisekiz
TürkLirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No: 20-21 Bahçelievler /
İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd.
Şti.

KOCASİNAN
VD.
7810764796

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş
Merkezi Apt. No: 3/101 Fatih /
İSTANBUL
3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1. Etap
Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç Kapı
No: 29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY J6 (SM-J600G/DS) model Mobil
telefon cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza
gönderilmesi 21.03.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.16680 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz
konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 Sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Sayfa : 105

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı (TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve
60 ıncı
maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
Yirmisekiz
TürkLirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No: 20-21 Bahçelievler / İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd.
Şti.

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş Merkezi
Apt. No: 3/101 Fatih / İSTANBUL
KOCASİNAN
VD.
7810764796

3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1. Etap
Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç Kapı No:
29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY M10 (SM-M105F/DS) model Mobil
telefon cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza
gönderilmesi 26.06.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.36322 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz
konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Firma Adı

Vergi No

İşletmecinin Bilinen Adresi

Kanuni
Dayanağı

Borç
Türü

Borç Tutarı
(TL)

4703 sayılı
Kanunun 5
inci maddesi
ile 12 nci
maddesi;
5809 sayılı
EHK 53 ve 60
ıncı maddesi

İdari
Para
Cezası

11.328,00 TL
(onbirbinüçyüz
yirmisekizTürk
Lirası)

1. Şirinevler Mah. Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No: 20-21 Bahçelievler /
İSTANBUL

Star Tek
İletişim
Sistemleri
İç ve Dış
Tic. Ltd.
Şti.

KOCASİNAN
VD.
7810764796

2. Hobyar Mah. Altın Han Alışveriş
Merkezi Apt. No: 3/101 Fatih /
İSTANBUL
3. Şirinevler Mahallesi Barbaros Cad.
Bahçelievler Maliye Kompleksi No: 3
Bahçelievler / İSTANBUL
4. (UĞUR ORUÇ) Kayabaşı Mah.
Kayaşehir Bul. Avrupa Konutları 1.
Etap Sitesi 2 Blok A Girişi No: 55d İç
Kapı No: 29 Başakşehir / İSTANBUL

Yukarıda bilgileri yer alan Star Tek İletişim Sistemleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ’nin 4703 sayılı
Kanun uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY M30 (SM-M305F/DS) model Mobil
telefon cihazına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza
gönderilmesi 26.06.2019 tarihli ve 26808001-352.01/E.36322 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz
konusu şirket tarafından, bahsi geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında aynı
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan
İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2019/13) ile 5.664 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin altıncı
fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 11.328 TL (onbirbinüçyüzyirmisekizTürkLirası) idari
para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 07/09/2021 tarihli ve 2021/İKTED/238 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden
itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara
Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka
şubesi aracılığıyla ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para
cezasının işbu tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para
cezasının ¼’ü oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri
peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle
ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı
sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine yapılan ödemenin de
ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
PROGRAMI

ÖZEL ŞARTLAR

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

ALES PUAN
ŞARTI /
TÜRÜ

YDS /
EŞDEĞERİ

Anestezi

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

2

Öğr.
Gör.

Ea / Say: 70

-

Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri

Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji
Uzmanı olmak veya Fizik, Biyomedikal
Mühendisliği bölümlerinin birinden
lisans mezunu olup, Radyoterapi
alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

1

Öğr.
Gör.

Say:70

-

Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü
lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak

1

Öğr.
Gör.

Say:70

-

Uygulamalı
İngilizce ve
Çevirmenlik

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi,
Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak. Bu
bölümlerin birinden alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr.
Gör.

Söz: 70

85

İstanbul Şişli
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve
Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi,
Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak. Bu
bölümlerin birinden alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

1

Öğr.
Gör.

Söz: 70

85

Bilgisayar
Programcılığı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği
veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği
alanlarından birinden lisans mezunu
olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

3

Öğr.
Gör.

Say: 70

-
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Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilgisayar
Teknolojisi

Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

3

Öğr. Gör

Say: 70

-

3

Öğr. Gör

Say: 70

-

bölümlerinin birinden lisans mezunu
olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Eczane
Hizmetleri

Eczacılık fakültesi lisans mezunu
olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)

:
:
:
:
:
:
:
:

03.02.2022
17.02.2022
21.02.2022
23.02.2022
28.02.2022
www.sisli.edu.tr
Şahsen veya Posta Yolu.
Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55.
Sok. No: 2 Maslak / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı CV)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil
sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için
gerekli)
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
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Sayfa : 165
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

1230/1-1

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

1231/1-1

Sayfa : 170
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Sayfa : 171

1232/1-1

Sayfa : 172
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Sayfa : 173

1233/1/1-1

Sayfa : 174
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Sayfa : 178
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE
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1259/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE
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1258/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Sayfa : 193

Sayfa : 194
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739
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Sayfa : 199

Sayfa : 200
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1255/1-1
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Sayfa : 211

Sayfa : 212
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Sayfa : 213

Sayfa : 214
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Sayfa : 215
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Sayfa : 220

RESMÎ GAZETE

3 Şubat 2022 – Sayı : 31739

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

1

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği
–– Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

2
2
45
47

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2018/37732 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı

49
62

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
71
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
73
c - Çeşitli İlânlar
80
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
205

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

