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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

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

şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, ça-
lışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faali-
yetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi iş-
lemler, özellikli tıbbi işlemler ile uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışma gibi unsurlar esas
alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık
hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri,

ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel
(11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan
vekil olarak atananlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci mad-
desine göre görevlendirilen üniversite personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında
bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay
süreyle görevlendirilen sağlık personeli ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve
eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık hizmetleri ve 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 Hak-
kında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bireysel hedef katsayısı: Bakanlıkça tabip, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına

göre uzman olanlar için bireysel hedef göstergelerine göre belirlenen 1,0 ile 1,4 arasında deği-
şen katsayıyı,

c) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele, kadrosu
üniversitede olanların akademik teşvik ödeneği almadığını belgelemesi koşulu ile Ek-7 sayılı
listede yer alan bilimsel çalışmaları inceleme heyeti tarafından belirlenen şekilde belgelemesi
halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan
bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

ç) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dönemi içinde dâ-
hili klinikler için vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi
ve sağlık kurulu olmak üzere 20 saat, poliklinik hizmeti olarak 20 saat; cerrahi klinikler için
vizit, konsey, klinikler arası ve klinikopatolojik toplantı, mortalite konseyi ve sağlık kurulu ol-
mak üzere 10 saat ve poliklinik ve ameliyat hizmeti olarak 15’er saat; laboratuvar klinikleri
için pratik eğitim çalışması olarak 40 saat çalışıldığının ve bütün kliniklerde her bir eğitici için
8 saat teorik asistan eğitimi yapıldığının eğitim sorumlusu tarafından belgelenmesi ve başhe-
kimin onaylaması halinde verilen ek puanı,

d) Ek ödeme dönemi: Döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
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e) Ek ödeme matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme
ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) topla-
mını,

f) Ek puan: Personele Ek-6 sayılı listede belirtilen görevleri yerine getirmesi halinde
ilgili dönem için tabloda öngörülen oranlarda verilen ek puanların toplamını,

g) Genel tıbbi işlemler: Bakanlıkça belirlenen genel tıbbi işlemler puanına esas olan
işlemleri,

ğ) Genel tıbbi işlemler puanı: Bakanlıkça belirlenen o dönem içinde genel tıbbi işlemler
yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinden her biri için ilgili formüllerinde
kullanılmak üzere mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan, genel tıbbi işlemler
karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

h) Ham puan: Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde çalışan per-
sonel için 7 nci, eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için 8 inci maddede yer
alan esaslara göre hesaplanan mesai içi, mesai dışı, uluslararası sağlık hizmetleri ve özellikli
tıbbi işlemler için ayrı ayrı hesaplanan puanları,

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

i) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Ek-2 sayılı listede belirlenen katsayıyı,
j) Hizmet etkinlik katsayısı: Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde

görev yapan ve hizmet etkinliği ölçülen tabip ve diş tabiplerinin görev yaptığı birim için Ba-
kanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile hizmet etkinlik parametreleri çerçevesinde ek ödemenin
hesaplanmasında kullanılacak olan (1,00) ilâ (1,20) arasında değişen katsayıyı,

k) Hizmet puanı: 9 uncu maddeye göre hesaplanan puanı,
l) Hizmet verimlilik katsayısı: Personel/sağlık tesisleri için hizmeti elde etme maliyeti

ve hasta memnuniyetine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar uyarınca 1,00 ila 1,20 ara-
sında değişen katsayıyı, (Bu katsayı personel/sağlık tesisi için ölçülmediği veya belirlenmediği
dönemlerde 1,00 olarak uygulanır.)

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

n) Kurum hedef katsayısı: Bakanlıkça sağlık tesislerinde dağıtımına karar verilen ek
ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan ve ilgili birimin sağlık
hizmet sunumu, finansal sürdürülebilirlik, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler çerçe-
vesinde düzenlenen 1,0 ile 1,3 arasında değişen katsayıyı,

o) Mesai dışı çalışma: Nöbet ve icap nöbetlerinde yapılan çalışmalar ile mesai saatleri
içinde yapılan çalışmalar hariç, Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğini
aşan tabipler ile görev verilen diğer personelin, Başhekimlikçe belirlenen çalışma zamanlarında
yapılan çalışmaları,

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

p) Mesai dışı toplam puanı: İlgili ek ödeme döneminde tabip ve diş tabiplerinin her bi-
rinin Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı genel
tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

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

s) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbet-
lerinde yapılan çalışmaları,
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ş) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Eğitim ve araştırma hastanelerinde bir kli-
nikte çalışan tabip ve diş tabiplerinin mesai içi genel tıbbi işlemler puanları ile özellikli tıbbi
işlem puanlarının (özellikli tıbbi işlem puanının katılım oranı kadarının) toplamının, o klinikte
çalışan asistanlar dâhil tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölün-
mesi sonucu bulunan puanı,

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

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

ü) Özellikli tıbbi işlemler: Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlıkça
işlem ve puanları bölge veya il veya hastane bazında ayrı ayrı belirlenebilen özellikli tıbbi iş-
lemler puanına esas işlemleri,

v) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlem yapan eğitim gö-
revlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan
özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

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

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

aa) Sağlık tesisi puan ortalamasından yararlanacaklar tablosu: Personelin net teşvik
puanının sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirildiği durumlar ile bu durumlara
ilişkin süreleri ve hizmet alanı kadro unvan katsayılarını gösteren Ek-5 sayılı tabloyu,

bb) Sağlık tesisi toplam puanı: Sağlık tesislerinde mesai içi ve mesai dışı net teşvik puanları
toplamı ile özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanları toplamını,

cc) Taban katsayısı: Ek-3A sayılı tabloda kadro unvanına göre belirlenen katsayıyı,
çç) Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati: Başhekimlikçe belirlenen sağlık

tesisi/klinik/branş bazında tabiplerin her birinin (asistan dahil) ilgili ek ödeme döneminde mesai
dışı çalıştıkları saatlerin toplamını,

dd) Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati: Başhekimlikçe belirlenen
sağlık tesisi/klinik/branş bazında tabip dışı personelin her birinin ilgili ek ödeme döneminde
mesai dışı çalıştıkları saatlerin toplamını,

ee) Teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı: Sağlık tesisinin Bakanlıkça belirlenen
dağıtılacak döner sermaye miktarının, tabip ve tabip dışı personel için sağlık tesislerinin veya
ilgili sağlık tesisinin toplam puanına ayrı ayrı veya birlikte bölünmesi sonucu bulunan katsa-
yıyı,

ff) Teşvik ek ödemesi ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı: 10 uncu maddeye
göre hesaplanan puanı,

gg) Tıbbi işlemler: Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler
puanına esas olan işlemler ile özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri,

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

hh) Uluslararası sağlık hizmetleri: 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ulus-
lararası sağlık hizmetleri kapsamında Bakanlığın belirlediği usuller çerçevesinde belirli sağlık
tesislerinde hastalara verilen hizmetleri,

ıı) Uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarı: Ek ödeme matrahının Ek-1 sa-
yılı listede uluslararası sağlık hizmetleri için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı ile çar-
pımı sonucu bulunan tutarı,
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ii) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hizmetleri
kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev alan pro-
fesör ve doçentler ile uzman tabip ve uzman diş tabipleri için ayrı ayrı hesaplanan genel tıbbi
işlem ve özellikli tıbbi işlem puanlarının toplamını,

jj) Uluslararası sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı: Uluslararası sağlık hiz-
metleri kapsamındaki hastalara uygulanan işlemlerden elde edilen ve bu hizmetlerde görev
alan profesör ve doçentler ile uzman tabip ve uzman diş tabipleri için hesaplanan uluslararası
sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanlarının toplamını,

kk) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan Başhe-
kimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında
görev alan Başhekimlikçe belirlenen personelin her birinin ilgili dönemde uluslararası sağlık
hizmetleri kapsamında çalıştığı günlerin ayrı ayrı toplamını,

ll) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A): Sağlık tesislerinde 6 ncı
maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının bu
kapsamda görev yapanların uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanları toplamına bölün-
mesi sonucu bulunan katsayıyı,

mm) Uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B): Sağlık tesislerinde
6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarının
aynı fıkrada belirtilen uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında Başhekimlikçe görev verilen
personelin uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanları toplamına bölünmesi sonucu bu-
lunan katsayıyı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları
Temel esaslar
MADDE 5- (1) Sağlık tesislerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel

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

tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri,
hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme
suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere
katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevin-
den dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya
veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullan-
dıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

b) Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde
inceleme heyeti oluşturulur. Koordinatör Başhekimliğe bağlı her bir hastane için Koordinatör
Başhekim tarafından ayrı ayrı inceleme heyeti oluşturulabilir. İnceleme heyeti, başhekim tara-
fından belirlenen ve tercihen mesleğinde en az 5 yıl çalışmış olan tabip veya diş tabipleri ile
gelir tahakkuk ve faturalandırma konusunda uzman bir üyeden oluşur. Heyet başkanı, başhekim
veya görevlendireceği başhekim yardımcısıdır. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den
fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer.
Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. İnceleme heyeti, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış
sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili
birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler
müdürlüğünce yapılır. Tabipler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri tıbbi işlemlerin doğruluğunu,
Bakanlıkça yayımlanan Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile ilgili mevzuatlara
uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle
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yükümlüdür. İdare tarafından adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu tabiplere onaylatılarak varsa
düzeltme talebi de alınıp toplantı öncesi inceleme heyetine bildirmesi sağlanır. İnceleme heyeti;
sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığını, Tıbbi İşlem
Listelerindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik,
ilgili mevzuata uygunluk, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için
ilgili personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Tıbbi iş-
lemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme
ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu başhekime, Koordinatör Başhekimlerce oluş-
turulan İnceleme Heyetleri ise Koordinatör Başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık
tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin, Tıbbi İşlemler Listesi açıklamalar kıs-
mında yer alan hükümler ile ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz
konusu işlemler heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde tabiplerce gerçekleştirildiği
bildirilen tıbbi işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapı-
lamaz. Başhekim, inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının
gereğinin uygulanmasından sorumlu olup tıbbi işlemlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde,
disiplin işlemi başlatır ve inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlem-
leri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, gerektiğinde önceki ek ödeme dönemleri için de in-
celeme yaptırabilir. İnceleme heyeti üyelerin oy çokluğu ile, tabip ve diş tabiplerinin mevzuata
ve gerçeğe aykırılığı tespit edilen tıbbi işlemleri için personel Başhekim tarafından yazı ile
ikaz edilir. Personel bu ikaz işlemine karşı 5 gün içerisinde itiraz edebilir ve bu itiraz kurulda
tekrar görüşülerek 5 gün içinde karar kesinleştirilir. Benzer işlemlerde mevzuata ve gerçeğe
aykırılığı konusunda ikiden fazla ikaz edilen personel hakkında idari soruşturma açılır.

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 bağlı bulunduğu ilgili yöneticinin gerekçeli teklifinin yazılı olarak belgelenmesi ve
başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının
% 20’sine kadar ek puan verilebilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek
puan bir yıl içinde 6 ayı geçemez.

ç) Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesi-
sinden ek ödeme yapılır.

d) Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadro-
larında bulunan personelden sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen
personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılır.

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

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

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

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

ı) Ek ödeme hesaplamalarına esas olmak üzere, yan dal klinikleri ve bir kliniğe bağlı
olarak çalışmayan yan dal uzmanları başhekimin kararıyla, bir ek ödeme döneminden az ol-
mamak üzere ilgili ana dal içinde değerlendirilebilir.

i) Semt poliklinikleri bağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir. Eğitim ve
araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel o
klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

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

k) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi,
başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler
de puanlandırılır.

l) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına sadece
Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitim süreleri
(ana dal asistanlarının yan dal kliniğinde geçirdiği eğitim süreleri hariç) ile zorunlu hallerde
sağlık tesisi dışına görevlendirildikleri sürelerde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık
tesisi puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda
bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları mesai içi klinik hizmet puanı ortalaması ve
mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Zorunlu
rotasyon eğitim süreleri dışındaki rotasyonlar ile ana dala bağlı yan dalda geçen eğitim süreleri
başhekimin kararıyla ana dalda veya rotasyonda olduğu klinikten veya yan dal kliniğinden de-
ğerlendirilir. Ana dal asistanlarının yan dal kliniğinde geçirdikleri eğitim sürelerinde aktif ça-
lışma gün katsayısı, mesai içi klinik hizmet puanı ortalaması ve mesai içi sağlık tesisi puan or-
talaması hesabında %50 olarak uygulanır.

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

n) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden
ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması esas alınır. Ek-5
sayılı tablonun (B) bölümünde belirtilen hallerde sağlık tesisi puan ortalamasının öngörülen
oranı esas alınır.

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

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

p) İlgili dönemde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu-
nun ek 4 üncü maddesi uyarınca akademik teşvik ödeneğinden faydalanan personel için bilim-
sel çalışma destek puanı hesaplanmaz.

r) İlgili ek ödeme döneminde asistan veya yan dal asistanı bulunmayan kliniklerde
görev yapan hekimlerin puan hesabında bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanların formülleri uy-
gulanır.

s) Afet ve acil durumlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda
alınan sağlık tedbirleri kapsamında kurulan seyyar hastanelere görevlendirilen personele, gö-
revlendirme öncesi aldığı aylık ek ödeme tutarları da gözetilerek kadrosunun bulunduğu sağlık
tesisi puan ortalamasının iki katını geçmeyecek şekilde her personel için ayrı ayrı Bakanlıkça
belirlenen oranda ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) ata-
nan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç)
gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 265’i
oranında, herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır.
Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209
sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kap-
samında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanu-
nun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin
olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(3) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay ya-
pılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net
tutarından az olamaz. Bu şekilde merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı, bu Yö-
netmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir.

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

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

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlen-
dirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme sü-
resince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle
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bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisine geliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce
kayıt altına alınır. Sağlık tesisi puan ortalamaları ve klinik hizmet puan ortalamaları hesapla-
masında tıbbi işlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma
gün katsayıları kullanılır. Bu şekilde görevlendirilen personelin ham puanı hesaplamasında il-
gisine göre 7 nci veya 8 inci maddede belirtilen esaslar uygulanır.

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

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

(6) Tabip dışı personelden sağlık hizmetleri sınıfı personel için Ek-2 sayılı tablodaki
Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarına, Ek-4 sayılı Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Su-
num Alan Katsayılar Tablosunda belirtilen katsayılar eklenerek uygulanır.

(7) Özellikli tıbbi işlem puanının, tabip ham puanına ve klinik hizmet puanına eklenecek
puanlara ilişkin katılım oranlarını (0 ile 1 arasında) belirleme Bakan yetkisindedir. Bu oranlar
belirlenmediği durumda özellikli tıbbi işlem puanı katılım oranları 0,50 olarak uygulanır.

(8) Kadın doğum uzmanları ve asistanları ile ebelere normal doğumu teşvik amacıyla,
sağlık tesisi puan ortalamasına kadar normal doğum teşvik ek puanı verilebilir. Normal doğum
teşvikine yönelik çalışmaların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(9) Mesai dışı çalışmada resmî tatil günleri ve nöbet izninde olduğu günler hariç olmak
üzere, ilgili personelin mesai dışı ödemeye esas puanı, aynı güne ait mesai içi puanı aşamaz,
aşan puanı mesai içi puanı olarak değerlendirilir. Bakanlıkça belirlenen aylık mesai içi asgari
puana ulaşamayan tabiplerin mesai dışındaki çalışmaları mesai içi çalışma olarak kabul edilir
ve bu puanları mesai içi puana eklenerek hesaplanır. Sağlık tesisindeki ihtiyaç göz önüne alı-
narak Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabi-
lir.

(10) Bireysel hedef katsayısı hesaplanmayan tabipler ile tabip dışı personel için bireysel
hedef katsayısı 1 olarak uygulanır. Bireysel hedef katsayısı ve kurum hedef katsayısı Bakanlıkça
belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.

Personele yapılacak ek ödeme dağıtımı
MADDE 6- (1) Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri,

Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele
ek ödeme dağıtımında kullanabilir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının al-
tıncı cümlesi ile ek 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek öde-
menin yıllık toplamı, dağıtımda kullanılabilecek toplam tutarın yüzde 50’sini aşamaz.

(2) Teşvik ek ödemesi için ülke, bölge, hastane grupları ve hastane tahakkukları, ve-
rimlilik, hasta memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler dikkate alınarak, sağlık
tesisinin dağıtabileceği miktarı ile bu miktarın tabip ve tabip dışı personele verilecek oranları
Bakanlıkça belirlenir.

(3) Personele yapılacak ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur.
a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.
1) Sabit ödeme; personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre

uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre; sağlık tesislerinde görev
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yapan üniversite personeli ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme tutarıdır.

2) Taban ödeme; personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan
ödemedir. Bu ödeme, Ek-3A sayılı tablodaki personelin kadro unvanına göre belirlenen taban
katsayısının en yüksek Devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu ödemenin
hesaplanmasında mesai içi aktif çalışma gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Bu ödeme
disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan
kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme
dönemi süresince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: Personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı ve ve-
rimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti
gibi kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve mesai dışı çalışmalarına karşılık olarak döner
sermayeden personele yapılan ödemedir.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri ek ödemesi: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında
elde edilen gelirden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası ve bu Yönetmelik hü-
kümleri çerçevesinde, sağlık tesisinde uluslararası sağlık hizmetlerinde çalışan ve bu hizmete
katkısı olan personele yapılan ödemedir. Bu ödeme için;

a) Başhekim, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında dağıtılacak tutarı, sağlık tesisi-
nin o dönemde bu kapsamda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983
tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k)
bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde belirler.

b) İl sağlık müdürlüğü, sağlık tesisince belirlenen uluslararası sağlık hizmetleri kapsa-
mında dağıtılacak tutarı aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında be-
lirlenen oranı geçmeyecek şekilde değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultu-
sunda karar kesinleşir.

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

ç) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında belirlenen dağıtılacak tutarın en fazla
%20’si ile varsa bu fıkranın (c) bendi kapsamında dağıtılan tutarın fazlası uluslararası sağlık
hizmetleri kapsamında görevlendirilen personele unvan katsayısı dikkate alınarak çalıştığı süre
oranında dağıtılır. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalıştırılacak personelin çalışma
usul ve esasları ile nitelikleri, görev yapacakları yerler gibi hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puanın hesaplanması
MADDE 7- (1) Eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki sağlık tesislerinde ham puan,

esas olarak hizmet puanından oluşur. Ancak sağlık tesisi puan ortalaması referans alınanlarda
aktif çalışma gün katsayısı, mesai içi ham puan hesaplamalarında çarpan olarak kullanılır.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Hizmet et-
kinlik katsayısı hesaplanamayan durumlar ile unvan ve branşlarda personelin hizmet etkinlik
katsayısı 1 (bir) kabul edilir. Bakanlıkça hizmet etkinlik usul ve esasları belirleninceye kadar
ilgili katsayı 1 (bir) kabul edilir.

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

b) Ek-5 sayılı tablo kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak ta-
bipler ve diğer personel: Ham puanı = Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x mesai içi aktif
çalışma gün katsayısı x hizmet etkinlik katsayısı.

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Mesai dışı
toplam puan hesaplamasında Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında hesaplama ya-
pılabilir.
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a) Genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş ta-
bipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı

b) Diğer Personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati
x (mesai dışı toplam puan / tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)

(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı.
(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık

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

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

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör,
doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen
personelin ham puanı = (Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulun-
mayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhe-
kimlikçe belirlenen personelin her birinin çalışma günü / ilgili dönem gün sayısı) x (uluslararası
sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi
işlem puanı bulunan personel sayısı) x 0,10

c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan; tıbbi işlem puanı bulunan profesör, do-
çent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent,
uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki Başhekimlikçe belir-
lenen personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetlerinde
görev alan tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile
tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar dışındaki belirlenen personelin her birinin çalışma günü x (uluslararası sağlık
hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem
puanı bulunmayan Başhekimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü)

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinin üniversite ile iş birliği
yapılan birimlerinde ham puanın hesaplanması

MADDE 8- (1) Eğitim kliniklerinde mesai içi ve mesai dışı çalışmalarda ham puan;
klinik hizmet puanı ortalaması, sağlık tesisi puan ortalaması ve genel tıbbi işlemler puanının
belli oranlarının toplamından oluşur. Ancak sağlık tesisi veya klinik puan ortalaması referans
alınanlarda aktif çalışılan gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılır. Özellikli tıbbi işlemler
ham puanı ve uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı ise ilgili personelin kendi tıbbi işlem
puanları toplamından oluşur. Tıbbi işlemler puanı bulunmayan diğer personelin uluslararası
sağlık hizmetleri ham puanı ise uluslararası sağlık hizmetleri sağlık tesisi puan ortalaması ve
aktif çalışılan gün katsayısı çarpımından oluşur.

(2) Mesai içi çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:
1) Eğitim sorumlusu, idari sorumlu: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan orta-

laması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması))*] x
Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,25)

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı
0,75’in üzeri bir değer olursa 0,75 olarak esas alınır.

2) Eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş kliniklerinde uzman diş tabipleri,
acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması
x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması))* + (Mesai
içi sağlık tesisi puan ortalaması x (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi
puan ortalaması))**] x Mesai içi aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler
puanı x 0,30).
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* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması” oranı
0,50’nin üzeri bir değer olursa 0,50 olarak esas alınır.

** “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı
0,20’nin üzeri bir değer olursa 0,20 olarak esas alınır.

3) Tıbbi işlem puanı oluşan kliniklerdeki asistanlar (diş asistanları dahil) ve yan dal
asistanları: Ham puanı = [(Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık
tesisi puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması x (Mesai içi klinik
hizmet puan ortalaması/ Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi aktif çalışılan
gün katsayısı

* (Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması/ Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması) ≥
1,50 ise 0,50; 1-1,49 ise 0,25; <1,00 ise 0 olarak uygulanır.

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

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

bip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = [Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x
(Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması)*] x Mesai içi
aktif çalışma gün katsayısı + (Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı x 0,40).

* “Mesai içi genel tıbbi işlemler puanı / Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması” oranı
0,60’ın üzeri bir değer olursa 0,60 olarak esas alınır.

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

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

(3) Mesai dışı çalışan personelin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Mesai dışı
toplam puan hesaplamasında Başhekimlikçe sağlık tesisi/klinik/branş bazında hesaplama ya-
pılabilir.

a) Klinik olarak mesai dışı çalışanlar:
1) Eğitim sorumlusu, idari sorumlu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, diş

kliniklerinde uzman diş tabipleri ve diş tabipleri: Ham puanı = (Mesai dışı genel tıbbi işlemler
puanı x 0,50) + Tabibin mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı toplam puanı / Tabiplerin mesai
dışı toplam çalışma saati) x 0,50

2) Asistanlar ve Yan dal asistanları: Ham puanı = Asistanın mesai dışı çalışma saati x
(Mesai dışı toplam puan / Tabiplerin mesai dışı toplam çalışma saati)

3) Diğer personel (tabip dışı personel): Ham puanı = Personelin mesai dışı çalışma saati
x (Mesai dışı toplam puan / Tabip dışı personelin mesai dışı toplam çalışma saati)

b) Bireysel olarak mesai dışı çalışanlar:
1) Bir eğitim kliniğine bağlı olmaksızın genel tıbbi işlemler puanı bulunan uzman tabip,

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

tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabipleri: Ham puanı = Mesai dışı genel tıbbi işlemler puanı.
(4) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Özellikli tıbbi işlemler ham puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Özellikli tıbbi

işlem puanı katılım oranı.
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(5) Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında çalışan personelin Uluslararası sağlık
hizmetleri ham puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Uluslararası sağlık hizmetleri tıbbi işlemler puanı bulunan profesör, doçent, uzman
tabip ve uzman diş tabiplerinin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık
hizmetleri tıbbi işlemler puanı.

b) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör,
doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhekimlikçe belirlenen
personelin ham puanı = (Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem puanı bulun-
mayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan Başhe-
kimlikçe belirlenen personelin her birinin çalışma günü / ilgili dönem gün sayısı) x (uluslararası
sağlık hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi
işlem puanı bulunan personel sayısı) x 0,10

c) Uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan; tıbbi işlem puanı bulunan profesör, do-
çent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent,
uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar dışındaki Başhekimlikçe belir-
lenen personelin Uluslararası sağlık hizmetleri ham puanı = Uluslararası sağlık hizmetlerinde
görev alan tıbbi işlem puanı bulunan profesör, doçent, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile
tıbbi işlem puanı bulunmayan profesör, doçent, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlar dışındaki belirlenen personelin her birinin çalışma günü x (uluslararası sağlık
hizmetleri toplam tıbbi işlemler puanı / uluslararası sağlık hizmetlerinde görev alan tıbbi işlem
puanı bulunmayan Başhekimlikçe belirlenen personelin toplam çalışma günü)

Hizmet puanının hesaplanması
MADDE 9- (1) Mesai içi hizmet puanları, 7 nci ve 8 inci maddelere göre hesaplanan

ilgili ham puanların hizmet verimlilik katsayısı, hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve bireysel
hedef katsayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir:

Mesai içi hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro
unvan katsayısı x Bireysel hedef katsayısı.

(2) Mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanları,
7 nci ve 8 inci maddelere göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet alanı kadro unvan kat-
sayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir:

Mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı = Ham
puan x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı.

Eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde net teşvik puanı ve
uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanlarının hesaplanması

MADDE 10- (1) Mesai içi net teşvik puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma
destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net teşvik puanı, özellikli tıbbi iş-
lemler net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı ise kendi hizmet puan-
larından oluşur.

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

b) Mesai dışı net teşvik puanı = Mesai dışı hizmet puanı.
c) Özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.
ç) Uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı= Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet

puanı.
Ödenecek net ek ödeme tutarı
MADDE 11- (1) Temel ek ödeme tutarı; Sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının top-

lamından oluşur. Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme
katsayısı ile çarpımı sonucu teşvik ek ödemesi tutarı bulunur. Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel
ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.
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(2) Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek
ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek
ödeme tutarını geçemez.

(3) Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teş-
vik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Özellikli
tıbbi işlemler ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(4) Uluslararası sağlık hizmetleri ek ödeme tutarı; 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının
(c) bendi kapsamındaki personel için uluslararası sağlık hizmetleri net teşvik puanının, ulus-
lararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (A) ile çarpımı sonucu, 6 ncı maddenin
dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki personel için ise uluslararası sağlık hizmetleri net
teşvik puanının, uluslararası sağlık hizmetleri dönem ek ödeme katsayısı (B) ile çarpımı sonucu
bulunur. Bu tutar, uluslararası sağlık hizmetleri tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Ek ödeme zamanı
MADDE 12- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır.
Kanunî kesintiler
MADDE 13- (1) Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun-

da belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödeme-
lerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi
kesintisi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri, Ulusal Referans Laboratuvarları
ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Çalışan Personele Ek Ödeme Verilmesine

Dair Usul ve Esaslar
Ek ödeme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü bölümünde geçen;
a) Analiz ve kontrol laboratuvarları: TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi

Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,
b) İl sağlık müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlüklerini,
c) İl sağlık müdürlüğü birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhe-

kimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII-EIII ro-
lündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvar-
larını,

ç) TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
d) Ulusal Referans Laboratuvarları: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet

gösteren laboratuvarları,
e) Kurum hizmet yönergesi: İl sağlık müdürlüğü ve birimleri ile Ulusal referans labo-

ratuvarları için Bakanlıkça, TİTCK ve analiz ve kontrol laboratuvarları için TİTCK tarafından
çıkarılacak yönergeleri,

ifade eder.
(2) Ek-3B sayılı tablodaki katsayılar, Bakanlıkça ilgili birim için belirlenen hedeflerin

gerçekleşme durumuna göre 0,5 ile 1,0 arasında değişen katsayılar ile çarpılarak uygulanır. Bu
hedefler belirleninceye kadar Ek-3B tabloda yer alan katsayılar 0,75 ile çarpılarak uygulanır.
Birim veya personel için belirlenen hedef puanlarına, toplu sözleşme hükümlerinden kaynak-
lanan artışlar eklenir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş
olup, ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür:
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a) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. Resmi tatil gün-
leri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem
hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme sure-
tiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere
katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevin-
den dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya
veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullan-
dıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilir.

b) İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağ-
lık tesisleri ile ulusal referans laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek öde-
mesi, görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile TİTCK kadrolarında bulunan personelden il sağlık mü-
dürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle
görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün/merkez labora-
tuvarlarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Ancak, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdür-
lüğü ve birimlerine görevlendirilenlere bu birimlerden ek ödeme yapılmaz.

ç) Bakanlık taşra teşkilatı ile sağlık tesisi kadrolarında bulunan personel ile analiz ve
kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin ulusal referans laboratuvarlarına geçici gö-
revle görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı ulusal referans laboratuvarları tara-
fından ek ödeme yapılır.

d) Sağlık tesislerinde görev yapan personelin il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulu-
sal referans laboratuvarına görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı bi-
rimden ek ödeme yapılır.

e) İl sağlık müdürlükleri ile ulusal referans laboratuvarlarında fiilen görev yapan per-
sonelden 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 görevlendirildiği ek ödeme
döneminde kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılır.

(4) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Bakanlık persone-

linden bir göreve vekâleten atananlara;
1) Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun

onayda belirtilmiş olması,
2) Vekâletin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanı-

larak 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 şart-
ları bir arada taşımaları,

kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya gö-
revler için ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Kanuna tâbi Bakanlık ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu persone-
linden 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele,
görevlendirmenin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak
atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili
atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen ek ödeme ya-
pılır.
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c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapı-
lacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı
aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev taz-
minatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça İlçe Entegre hastanesi başhekimi ve hastane müdürü kadrolarından
boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev
için 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
dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil
tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(5) Personele yapılacak temel ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden yapılan sabit
ödeme ve taban ödeme toplamından oluşur:

a) Sabit ödeme; Personelden tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre merkezî yönetim
bütçesinden yapılan ek ödeme tutarı ile tabip dışı personel için aynı Kanunun 5 inci mad-
desinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezî yönetim bütçesinden yapılan ek
ödeme tutarıdır.

b) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan ödeme-
dir. Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile
en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan
tutardır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek
ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi
cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.

(6) Bu madde kapsamında ek ödeme yapılacak personel hakkında bu Yönetmeliğin
bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığın düzenleme yetkisi
MADDE 15- (1) Bakanlık sağlık tesislerinde ek ödemelerin hakkaniyetli dağıtımı

maksadıyla bu Yönetmelikte yer alan;
a) Ek-2 sayılı tabloda yer alan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayılarını

%50’ye kadar artırmaya,
b) 7 nci ve 8 inci maddelerdeki oran ve katsayıları %50 oranında azaltmaya ve bir

katına kadar artırmaya,
c) Ek-4 sayılı tablodaki tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden artırımlı hiz-

met sunum alan katsayılarını % 50 oranına kadar azaltmaya ve artırmaya,
yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 16- (1) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile 3/2/2022 tarihli ve 31739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE 

HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2019 tarihli ve 30706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kö-

mür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe

aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı, sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet

alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 12/5/2022 tarihli

ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleş-

meleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ar-

tırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine

ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.

(2) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygu-

lanmasına İlişkin Esaslar ile yüklenicilerin Teşekküle başvurusu için belirlenen süreler, bu

maddenin yayımı tarihinden itibaren hesaplanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
ULUSAL RADYASYON İZLEME VE RADYASYON 

KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyona yönelik ulusal rad-

yasyon izleme ve radyasyon kontrolü faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile
ilgili kişi, kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, iyonlaştırıcı radyasyona yönelik ulusal radyasyon iz-

leme ve radyasyon kontrolü faaliyetlerini kapsar.
(2) Radyasyon acil durumları sırasında veya radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere

ilişkin yapılan ölçüm ve analizler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Atık işleme tesisi: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönetimi Yönetmeliğine göre ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları ha-
riç olmak üzere atıkları, mezkûr Yönetmeliğin Ek-2/A ve Ek-2/B’sindeki faaliyetlerle geri ka-
zanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

b) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
c) Merkez: Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağına ait istasyonlardan elde edilen

verilerin toplandığı ve takip edildiği veya Radyasyon Kontrol ve Tespit Sistemlerinden elde
edilen verilerin toplandığı ve takip edildiği ilgili kamu kurumlarındaki merkezleri,

ç) Radyasyon izleme: Kurum tarafından belirlenen periyotlarda çevresel ortamlarda sü-
rekli olarak yapılan radyasyon ölçüm ve analizlerini, 

d) Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA): Ülke sınırları içindeki istas-
yonları vasıtasıyla havadaki gama radyasyon doz hızını sürekli olarak ölçen, ölçüm verilerini
normal şartlarda belirli periyotlarda merkeze aktaran ve merkeze anlık olarak uyarı verebilen
istasyonlar ile merkezden müteşekkil ağı, 

e) Radyasyon kontrolü: Kişi, eşya, taşıt, atık veya emtia için Radyasyon Kontrol ve
Tespit Sistemleri marifetiyle gerçekleştirilen radyasyon kontrolünü, 

f) Radyasyon Kontrol ve Tespit Sistemi (RKTS): Radyasyon kontrolünde kullanılan ve
radyasyon sayımını art alan radyasyon seviyesiyle ilişkili olarak kontrol eden, normal şartlarda
elde ettiği veriyi belirli periyotlarda merkeze aktaran ve olası bir radyasyon tespiti durumunda
merkeze anlık olarak uyarı verebilen sabit veya taşınabilir dedektör sistemini,

g) Uyarı: RADİSA’ya ait herhangi bir istasyonda ölçülen radyasyon doz hızının, o is-
tasyona ait ortalama art alan radyasyon seviyesinin belirlenen katını aşması durumu ile
RKTS’ye ait bir dedektörde elde edilen sayımın sistem yazılımında art alan radyasyon seviye-
siyle ilişkili olarak belirlenen seviyeyi aşması durumunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev ve Sorumluluklar 
Genel ilkeler
MADDE 5- (1) Ulusal radyasyon izleme ve radyasyon kontrolü faaliyetlerinde; 
a) Çevresel ortamlarda radyasyon seviyesinin belirlenip takip edilmesi, 
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b) Ülke sınırları içerisine yasa dışı veya düzenleyici kontrol dışı radyoaktif madde gi-
rişine engel olunması, 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ilkeler çerçevesinde olası radyasyon acil
durumlarının erken tespit edilmesi sağlanarak halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı
radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması,

esastır. 
(2) Kurum, ulusal radyasyon izleme faaliyetlerine ilişkin politika ve stratejinin belir-

lenmesine esas Ulusal Radyasyon İzleme Master Planını hazırlar ve uygular veya uygulanma-
sını temin eder.

(3) İlgili kurum ve kuruluşlar, ulusal radyasyon izleme ve radyasyon kontrolü faaliyet-
lerine ilişkin bu Yönetmelikle kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında radyasyon kontrolü faaliyetlerinde yer alan bakanlıklar
kendi mevzuatı çerçevesinde sorumluluklara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapar.

Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı
MADDE 6- (1) Kurum, ulusal radyasyon izleme faaliyeti çerçevesinde;
a) RADİSA’yı işletir veya RADİSA’nın işletilmesini sağlar. 
b) Gerek görmesi halinde, düzenleyici kontrolün sağlanması amacıyla nükleer tesisler,

radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon uygulamaları için RADİSA’ya ek
olarak özel bölgesel radyasyon izleme sistemlerini kurar veya bu sistemlerin kurulmasını sağ-
lar.

c) RADİSA istasyonlarından elde edilen verileri merkezi olarak sürekli takip eder veya
verilerin takip edilmesini sağlar.  

ç) RADİSA istasyonlarının kurulmasına ihtiyaç duyulan yerleri altyapıyı dikkate alarak
mülki idare amirleriyle işbirliği içerisinde belirler. 

d) RADİSA istasyonlarının kurulu olduğu alanların ait olduğu kurum ve kuruluşlarla
normal şartlarda ve uyarı durumunda iletişim için irtibat listesini oluşturur.

e) Gerekli hallerde mevcut istasyonların yerlerinin değiştirilmesine karar verebilir ve
yer değişimi kapsamındaki faaliyetleri yürütür veya faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

(2) RADİSA istasyonlarının kurulu olduğu alanların ait olduğu kurum ve kuruluşlar,
kurulum, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Kurum ile iş birliği yapar.

(3) RADİSA’ya ait herhangi bir istasyondan uyarı alınması durumunda;
a) Kurum, istasyonun kurulu olduğu ilgili kurum veya kuruluşla temasa geçerek uya-

rının sebebini araştırır. 
b) Uyarının sebebinin merkezden tespit edilemediği durumlarda Kurum, istasyonun

bulunduğu ilin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iş birliği içinde durumun nedenini araştırır
ve gerekli durumlarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile irtibata geçer.

c) Uyarının sebebinin bir radyasyon acil durumu veya radyolojik ve nükleer tehdit ve
tehlike durumu olması durumunda ilgili mevzuat ve planlarda yer alan hükümler uygulanır.

(4) Kurum, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan herhangi bir olağandışı
duruma ilişkin bildirim veya bilgi talebi alınması durumunda, gerekli gördüğü örnekleme faa-
liyetleri ile laboratuvar analizlerini gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde
yaptırır.

(5) Kurum, RADİSA istasyonlarından alınan verilerin gerektiğinde ulusal ve uluslar-
arası kurum ve kuruluşlara aktarılması için gerekli altyapıyı oluşturur veya altyapının oluştu-
rulmasını sağlar.

RKTS işletenlerin genel sorumlulukları
MADDE 7- (1) RKTS’ler Ticaret Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen ve bu Yönet-
melik kapsamındaki radyasyon kontrolü faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişiler tarafından
işletilir. 
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(2) RKTS’leri işletenler;
a) RKTS’ler için Kurumdan uygunluk alır.
b) RKTS’lerin işletilmesini, izlenmesini ve sürekli çalışır durumda tutulmasını sağlar.
c) RKTS’lerin bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu faaliyetler

gerçekleştirilmeden önce yazılı olarak ilgili bakanlıklara bildirim yapar.
ç) RKTS’lerden alınan uyarıların anlık, verilerin ise belirli periyotlarda istenilen bi-

çimde merkeze aktarılmasını sağlar.
(3) RKTS’lerin radyasyon kontrolü yapmadığı durumlarda; gümrük kapılarından kişi,

eşya ve taşıt girişi, kıyı tesislerine ve atık işleme tesislerine metal hurda veya atık girişi yapı-
lamaz.

Gümrük kapılarına kurulan RKTS’ler
MADDE 8- (1) Ticaret Bakanlığı; 
a) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Yönetmeliğinin 72/T maddesi uyarınca, kişi, eşya ve taşıtların radyasyon kontrolleri için güm-
rük kapılarına RKTS’lerin kurulmasını sağlar. 

b) Metal hurdaların ve atıkların yurda girişinin sadece RKTS kurulu olan gümrük ka-
pılarından ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve RKTS kurulu olan diğer giriş noktalarından
yapılmasını sağlar.

c) İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yeterli sayıda taşınabilir RKTS’lerin bulunacağı
gümrük kapılarını ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve RKTS kurulu olan diğer giriş nok-
talarını belirler. 

(2) RKTS’lerden uyarı alınması durumunda;
a) Ticaret Bakanlığı veya eşyanın sunulduğu ilgili gümrük idaresi, uyarıya neden olan

emtianın, sadece çevrede doğal olarak bulunan radyoaktif maddeleri veya doğal radyoaktif
maddelerin bulaşmış olduğu malzemeleri içerdiğinin tespit edilmesi halinde bu emtianın yurda
girişine izin verir. Emtianın sadece çevrede doğal olarak bulunan radyoaktif maddeleri veya
doğal radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemeleri içermediğinin değerlendirildiği du-
rumlarda veya gerek görmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 72/T maddesi uyarınca işlem
tesis eder.  Bu süre içinde, emtianın yurda girişine izin verilmez. İlgili mevzuatta yer alan mua-
fiyet sınırlarının altında olsa veya doğal radyoaktif maddeler içerse dahi oyuncaklar, kırtasiye
malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev eşyaları, takılar ve benzeri malzemelerin yurda girişine
izin verilmez.

b) Ticaret Bakanlığı, Kurum tarafından gerek görüldüğü takdirde ücreti ithalatçı tara-
fından ödenmek üzere gerekli radyolojik ölçüm ve analizleri Kurum tarafından yetkilendirilen
tüzel kişilere yaptırır, radyolojik ölçüm ve analiz sonuçlarını da içeren ilgili belgelerle birlikte
Kurumdan uyarıya ilişkin görüş alır.

c) Yurda ithal edilecek metal hurdalara, çıkış ülkesinde gemi veya kara nakil aracına
yüklenmeden önce Kurum tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından yapılan radyasyon
kontrolü sonucunda tanzim edilen, metal hurdanın radyoaktivite içermediğini gösteren belgenin
sunulması halinde Kurumdan görüş alınarak işlem tesis edilir. Söz konusu kontrolün yapıldığına
dair belgenin sunulmaması halinde ise radyoaktif madde ihtiva eden metal hurdaların yurda
girişine izin verilmez. 

Atık işleme tesislerine kurulan RKTS’ler 
MADDE 9- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; düzenli depolama te-

sisi, yakma tesisi, beraber yakma tesisi, gemi söküm tesisi, metal hurda elleçleme tesisi ile
ilgili mevzuatında yer alan ve RKTS bulunması zorunlu olan diğer atık işleme tesislerine rad-
yasyon kontrolü için RKTS’lerin kurulmasını sağlar. 
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(2) Atık işleme tesislerinde RKTS’lerden uyarı alınması durumunda;
a) Atık işleme tesisi işletmecisi, uyarıya neden olan atığı atık işleme tesisine kabul et-

mez, Kuruma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına durumu bildirir.
b) Atık işleme tesisi işletmecisi, uyarıya neden olan atıkların radyolojik ölçüm ve ana-

lizlerinin Kurum tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler vasıtasıyla yapılarak ayrıştırılmasını
sağlar.

c) Radyoaktif atıklar, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görür. Yapılan işlem, atık işleme
tesisi işletmecisi tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir.

ç) Atık işleme tesisi işletmecisi, ihtiyaç duyulması halinde ilgili belgelerle birlikte Ku-
rumdan uyarıya ilişkin görüş alır. 

Diğer radyasyon izleme faaliyetleri
MADDE 10- (1) Düzenleyici kontrole tabi nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyo-

aktif atık tesisleri ve radyasyon uygulamaları için yürütülen radyasyon izleme faaliyetlerine
ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(2) Kurum, sınır ötesi nükleer tesislerden dolayı ülke sınırları içinde radyolojik etkiye
maruz kalması muhtemel alanların izlenmesini sağlar. 

(3) Nükleer takatli gemi ve denizaltıların Türk iç suları ve limanlarına yapacakları zi-
yaretlerde gerçekleştirilecek radyasyon izleme faaliyetleri ilgili mevzuatta belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili kurumlarca yürütülür. 

(4) Kurum, gerek gördüğü durumlarda art alan radyasyon seviyesi yüksek alanlar, rad-
yoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlar, radyoaktif madde ile kirlenmiş malzemelerin gömüldüğü
alanlar ve benzeri alanların izlenmesini sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 11- (1) RKTS’lerin uygunluğuna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından ay-

rıca düzenlenir. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamında radyolojik ölçüm ve analiz yapacak ve sonuçlarına iliş-

kin belge tanzim edecek olan tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar Kurum tara-
fından ayrıca düzenlenir.

(3) Bir atık işleme tesisinin radyoaktif atık kabul etme riskine dayalı olarak o tesiste
RKTS kurulmasının zorunlu olup olmadığı konusunda bir tereddüt oluşması durumunda Ku-
rumun görüşü esas alınır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce radyasyon

ölçüm sistemleri için verilmiş olan uygunluk belgeleri, belge süresi sona erene kadar geçerlidir.
Uygunluk belgesi alan ve bu sistemleri işletenler, uygunluk belgelerinin geçerlilik sürelerinin
bitiminden önceki üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumdan uygunluk
alır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte henüz RKTS kurulu olmayan veya RKTS
kurulu olmakla birlikte sistem değişikliği gerektiren tesis veya gümrük kapıları, bu Yönetme-
likle getirilen yükümlülüklerini altı ay içerisinde yerine getirir. Talep edilmesi ve talep gerek-
çesinin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda bu süre Kurum tarafından altı aya kadar
uzatılabilir.

Yürürlük 
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında

Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belir-

lenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi

3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam

etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer

tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini

ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci

maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebi-

lir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

“2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden)

olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir

önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya

aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve

Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması

sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.”

“(12) 1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022

yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs

(sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve

üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %20 eklenerek

uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe

Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Ta-

rife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında 26/7/2022 tarihli ve 5880

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi

Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma

önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esas-

larının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 26/7/2022 tarihli ve 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir

dönem için, 5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri

menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.040 ton olarak belirlenmiştir.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife

kontenjanı 347 tonu geçemez.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 4- (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza

Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile

yapılır. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)

çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-

lemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-

nında Belge Türü olarak “TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ

seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin

eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza

atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. 

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu

kullanılır.
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(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-

meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde

tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye

kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi

ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 5- (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü

maddesi çerçevesinde, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. 

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemez. Bir ithal

lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru

sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden

en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm

ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 6- (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenle-

nen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek

Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine

ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-

nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının

Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan

e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından

beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde,

yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin

bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. 

(6) İthal lisansı devredilemez.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ 26/8/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN 

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/34)

MADDE 1- (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-
lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hü-
kümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci madde-
sinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edil-
miştir.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
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DÜZELTME

16/6/2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2022 tarihli ve

5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıkla-

rının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına

Dair Usul ve Esasların Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında sehven yer alan “41 inci”

ibaresi “44 üncü” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 9482 

—— • —— 
Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 9483 
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Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 9484 

—— • —— 
Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 
 9485 
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Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9549 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9537 

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

 
 9538 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9539 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

 
 9356 

—— • —— 
Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8985 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
15 KALEM MUTFAK TEZGÂH, CİHAZ VE ARAÇ GEREÇLERİ SATIN 

ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Kayseri Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 15 Kalem Mutfak 

Tezgâh, Cihaz ve Araç Gereçlerinin ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ilk teklif olarak bildirmeleri akabinde 

ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 22/08/2022 Pazartesi Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

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

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünlerin tamamına teklif verilecektir. 

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

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/800958 

    9458/1-1 
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2 ADET DİJİTAL PANORAMİK SEFALOMETRİK RÖNTGEN CİHAZI VE 1 ADET 

CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 2 Adet Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen Cihazı Ve 1 Adet Cerrahi Aspiratör 

Cihazının ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile kısmi 

teklife açık olarak iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ilk teklif olarak bildirmeleri akabinde 

ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri şeklinde olacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif  verecek  olan  firmaların 130,00  TL  

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23/08/2022 Salı Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

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

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünlerin tamamına teklif verilecektir. 

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

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No: 2022/805920 

    9467/1-1 
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ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:  

1- İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/807054 

a) Adı : Çamur Havuzlarının Temizlenmesi 

b) Adresi : Yenişehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:18/36360 

Kars/Merkez 

c) Telefon ve faks numarası : 474 213 57 21- 474 213 57 33 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız çamur havuzlarında bulunan 30.000 m³ 

hafriyatın 5000 m mesafedeki toprak döküm yerine 

nakledilmesi ve tasfiye edilmesi işidir. 

b) Teslim yeri/yerleri : Kars Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : 20 Gün 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2022 Saat 14.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı adreslerden 

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

6- Teklifler, 22.08.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Kars Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 Kars/ Merkez 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    9545/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN  

BAKIM, ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA  

PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız merkez pancar alım kantarında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında 

bulunan seyyar ve sabit pancar boşaltma makinelerinin bakım, onarımı ve makinelerle silolara 

pancar boşaltılması işleri ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alım Yönetmeliğimiz esasları 

dahilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2022/795705 

1- İdarenin  

a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No.1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 -0 222 230 27 38  

c) Elektronik posta adresi  : eskisehirseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar Boşaltılması 

işleri.  (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde  

düzenlenmiştir.) 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve  Bağlı 

Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek 

Tarihlerde. 

d) İşin süresi : Hizmetin yapılacağı yer itibariyle değişiklik göstermekte 

olup; tahmini süreler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent- Eskişehir Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2022 Pazartesi günü,Saat 10:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.2- Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.3- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.4- İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.5-Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1- İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi  

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen İhale Konusu 

iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri ayrı ayrı benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7- İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 

KDV Dahil 300,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 22.08.2022 Pazartesi günü,Saat 10:30’e kadar Kazım taşkent-Eskişehir Şeker 

Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9- İhale kısmi teklife açıktır. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde 

vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    9392/1-1 
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2022-2023 YILI KAMPANYA DÖNEMİ RAFİNERİ TEMİZLİK VE TAHMİL-TAHLİYE 
ÜRETİME HAZIRLIK HİZMET ALIMI İŞİ HİZMET İŞÇİLİĞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2022-2023 Yılı Kampanya Dönemi Rafineri Temizlik ve Tahmil-Tahliye Üretime 

Hazırlık Hizmet Alımı İşi Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no : 2022/797369 
1- İdarenin 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 2022/2023 Yılı Kampanya Dönemi 6 kişi(±% 20) ile 

Tahmini Kampanya Süresi 90 Gün(±% 20) süreyle 
Rafineri Temizlik ve Tahmil-Tahliye Üretime Hazırlık 
Hizmet Alımı İşidir. 

b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 26.08.2022 Cuma günü saat 14:30 
4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 236,00 (Y.İkiyüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9414/1-1 
—— • —— 

KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI, RAFİNERİ KISMI TEMİZLİK VE 
TAHMİL TAHLİYE ÜRETİME DESTEK İŞİ HİZMET İŞÇİLİĞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kristal Şekerin Ambalajlanması, Rafineri Kısmı Temizlik ve Tahmil Tahliye Üretime 

Destek İşi Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no : 2022/794952 
1- İdarenin 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : 16 kişi(±% 20) ile Tahmini Kampanya Süresi 90 Gün(±% 

20) süreli 2022/2023 Yılı Kampanya Döneminde 
Üretilecek Kristal Şekerin Ambalajlanması, Rafineri 
Kısmı Temizlik ve Tahmil Tahliye Üretime Destek İşi 
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b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 24/08/2022 Çarşamba günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 236,00 (Y.İkiyüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9415/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kayseri İli Develi Belediye Başkanlığından:  

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ayşepınar mahallesinde bulunan 1 adet tarla, 25.08.2022 

tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle 

satışı yapılacaktır. 

2- İhale 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis salonunda 

yapılacaktır. 

3- İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı 

yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler: 

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu, kimlik fotokopisi ve adres bildirim beyanı, 

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka 

teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların 

yetki belgesi ve imza sirkülerini ve adres bildirim beyanı 

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için Geçici teminat miktarını ihale tarihi ve saatine 

kadar yatırmaları gerekmektedir.  

5- İhale şartnamesi Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden, http://www.develi.bel.tr 

internet sayfasından temin edilebilir. 

6- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.  

İlgililere ilanen duyurulur.   

Mahalle -İlçe/İL Ada Parsel Cinsi 
Yüzölçümü  

(m²) 

Muhammen 

Bedel(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Ayşepınar- 

Develi/KAYSERİ 
2800 4 Tarla 492.407,23 4.850.000,00 300.000,00 

    9397/1-1 
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İÇME SUYU SİSTEMİ ENERJİ REHABİLİTASYONU VE İŞLETİLMESİ 

İŞİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 

Madde:l)Giresun Belediyesine ait Giresun Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 

bulunan içme suyu kuyu pompalarının verimlilikleri arttırmak için mevcut pompaların 

yenilenmesi, pompaları optimum verim değerlerinde yönetmek için haberleşmeli kontrol panoları, 

uzaktan yönetim ve anlık veri takibi için kullanılacak SCADA sistemi, Teknik şartname ve ihale 

dokümanında belirtilen 22 derin kuyu(22 adet motopomp), 21 adet terfi merkezi (44 adet 

motopomp) ve 36 adet depo modernizasyonu “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile 

gerçekleştirilerek Giresun Belediyesine teslimi ve 25 (yirmi beş) yıl süre ile işletilmesi işidir. 

Madde:2) Sistem enerji rehabilitasyonu ve işletilmesi projesinin ihalesini 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 35/C maddesi gereği açık teklif, açık eksiltme usulü ile tahmin edilen 

hasılat paylaşım oranı olan %100’den fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır. 

Madde:3) İhale Muhammen Bedeli KDV Hariç: 47.185.456,67 TL’ dir. Geçici Teminat 

Muhammen Bedelin %3’ü olup: 1.415.563,70 TL’ dir. 

Madde:4) İhale 25/08/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat:15:00 Giresun Merkez 

Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. No: 1’deki Belediye Binasında bulunan Belediye Encümeni 

tarafından yapılacaktır. 

Madde:5) İhaleye katılmak isteyenler; 25/08/2022 Perşembe günü saat 12:00 a kadar 

aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı yatırarak ihale dosyalarını Yazı İşleri Müdürlüğüne 

teslim edilmelidir. 

Madde:6) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

A. Kanuni ikametgâh olması;  

B. Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi.  

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.  

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;  

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekmektedir.)  

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (i)ve (ii)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

D. İmza sirküleri vermesi;  

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  

ii. 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 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)  

iii Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

iv. İstekliler adına vekaleten ihaleye teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile 

vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya 

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)  

E. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Giresun 

Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

F. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Teknolojik Ürün Deneyim belgesi  

G. Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış Hizmet Yeterlilik belgesi  

H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)  

İ. Şartnamede özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu  

J. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge,  

K. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl. Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,  

L. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir.  

M. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,  

N. Teklif edilecek ve kullanılacak ürünler ile ilgi marka ve modellerini gösterir kataloglar.  

O. Çalıştırılacak Personele dair 32.15. maddede istenen belge, bilgi, dokümanlar.  

P. Mali yeterliliğe ilişkin belgeler 31.1. maddede istenen belge, bilgi, dokümanlar. Enerji 

yönetim sistemleri ve yazılım geliştirme kapsamında ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerinin 

sunulması. 

Madde:7) Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar 

geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif 

sayılacaktır. 

Madde:8) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 

tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 5.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar 

ihaleye katılamazlar. 9407/1-1 
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SOMA-SOĞUCAK VE ÇUKURHÜSEYİN-BALIKESİR İSTASYONLARI ARASI POZ 

ÖNÜ HAZIRLAMA VE POZ ARKASI TAMAMLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE 

EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/782446 

1. İdarenin   : 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 

No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası   : 02328304931-02324631622 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İnternet Adresi      : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2. İhale konusu malın  

Adı ve Miktarı   : Soma-Soğucak ve Çukurhüseyin-Balıkesir İstasyonları 

Arası Poz Önü Hazırlama ve Poz Arkası Tamamlama 

İşleri Hizmet Alımı 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 24.08.2022 Tarihi Çarşamba Günü 

Saat 10/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

veznesinden (KDV Dahil) 500,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 

    9332/1-1 

—— • —— 
ALSANCAK SİNYAL EVİNE THALES SİSTEMİ İÇİN AKÜ ALIMI İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No  : 2022/760598 

1. İdarenin  : 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 

No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 02328304931-02324631622 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İnternet Adresi  : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
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2. İhale Konusu Malın  

Adı ve Miktarı  : 126 Adet 12V 100 Ah Tam Bakımsız Kuru Tip 

(VRLA) Akü ve 20 Adet 12V 55 Ah Tam Bakımsız 

Kuru Tip (VRLA) Akü. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 23.08.2022 Tarihi Salı Günü Saat 

10/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

veznesinden (KDV Dahil) 250,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 

    9333/1-1 

—— • —— 
300x500x265 MM OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 150.000 adet 300x500x265 mm Oluklu Mukavva Kutunun 

%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

 2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.08.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak ve kapalı zarf 

içerisinde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14:00’te açılacaktır. 

 4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

 5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

gün olmalıdır. 

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

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

 8- İstekliler ihale konusu mal alımına kısmi teklif veremezler. 

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

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 9035/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından: 

1- İHALE KONUSU : Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan Balıkesir ili 

Edremit ilçesi Tahtakuşlar Mahallesi 315 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE ADA PARSEL TOPLAM ARSA ALANI (m²) 

Balıkesir Edremit Tahtakuşlar 315 Ada 2.625,22 m² 

  Mahallesi 2 Parsel  

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI : İhale 24 

Ağustos 2022 tarih Çarşamba günü saat :14:20 de Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar 

Bulvarı No:7/B Edremit BALIKESİR adresindeki Edremit Belediye Başkanlığı binası Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER : İhale Şartnamesi Soğanyemez Mahallesi 

Yılmaz Akpınar Bulvarı No:7/B Edremit Balıkesir adresindeki Edremit Belediye Başkanlığı 

hizmet binasındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel 

ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilebilir) 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ ve MİKTARI : Balıkesir ili Edremit ilçesi Tahtakuşlar 

Mahallesi 315 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilecektir. İmar durumuna göre 8 

(sekiz) adet dublex villa yapılacak olup İşbu şartnamenin eki olan vaziyet planı paftasında 

belirtilen 1,3,5 ve 7 nolu bağımsız bölümleri ile açık arttırmaya esas olan 1.429.466,90 TL nakit 

muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya esas olan verilen en yüksek teklif Edremit Belediyesi 

Tüzel Kişiliğine bırakılacak olup yine ekli listede belirtilen 2,4,6,8 nolu bağımsız bölümler 

yükleniciye bırakılacak şekilde ihaleye çıkacaktır. 

Belediyeye bırakılacak açık arttırmaya esas nakit muhammen bedel üzerine verilen en 

yüksek teklif İhale sonucunun İta amirince onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçen 

süre içerisinde ödenecektir. 

6- PROJELER, MAHAL LİSTESİ VE İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ : 

a- İmar planına uygun olarak söz konusu arsa üzerine yapılacak 8 adet Dublex villalara ait 

inşaat, Mekanik ve Elektrik uygulama projeleri ile çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulama 

projeleri yüklenici tarafından yer teslimi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hazırlanarak idareye 

sunulacak, idarenin onayından sonra ruhsat alınarak inşaata başlanacaktır. 

b- Proje ile birlikte kullanılacak imalatlara ait mahal listesi ve Teknik Şartnameler proje 

ile beraber idareye sunulacaktır. Bu aşamadaki tüm giderler yükleniciye aittir. 

7 - YAPIM SÜRESİ: 

Yapım süresi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi 

yapılacaktır, ruhsatın onay tarihinden itibaren 18 aydır. 

Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, 

kendi payına düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, 

tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda ve çevre 

düzenlemelerinde de kullanacaktır. 
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8- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam inşaat alanına göre, 

inşaat bedeli yaklaşık 10.398.427,20 TL (On milyon Üçyüzdoksansekiz bin dörtyüzyirmiyedi 

Türk Lirası Yirmi Kuruş )’dur. 

Başkanlık Makamının oluruyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre 

arsa m² birim fiyatı 5.050,00 TL (Beşbin elli Türk Lirası)’den toplam 13.257.361,00 TL 

(Onüçmilyon ikiyüzelliyedibin üçyüzatmışbir Türk Lirası )’dir. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedelin toplamı olan 

23.655.788.20 TL (yirmiüçmilyon altıyüzellibeş bin Yediyüzseksensekiz Türk Lirası yirmi 

Kuruş)’dur. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamının % 3’ü olan 709.673.65 

TL (Yediyüzdokuzbin altıyüzyetmişüç Türk Lirası atmışbeş Kuruş)’dır. 

9- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a. Tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yerin ticaret odasından 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret sicil gazetesi veya sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. Tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi, 

b. Gerçek ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek 

veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 

beyannamesi, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

İ. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz, 

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış ortak girişim beyannamesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ilan tarihi itibarı ile belge, 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 12 Ağustos 2022 – Sayı : 31921 

 

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin ilan tarihi itibarı ile alınmış 

belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Görme Belgesi”, 

N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

O. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, 

R. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli iş 

başında bulunduracağına dair taahhütname 

• 1 adet inşaat mühendisi veya mimar 

• 1 adet makine mühendisi 

• 1 adet elektrik mühendisi 

• 1 adet Harita Mühendisi 

10- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI : Teklifler yazılı olarak 

şartnamede belirtilen usul ile yapılır. İstekliler tarafından hazırlanan teklif dosyası 24.08.2022 

Çarşamba günü saat :12:30’a kadar Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

verilmesi gerekir. 

11- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine 

yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin 

adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon 

(TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

12- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 

bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

13- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 sayılı .D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 9404/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından: 

1- İHALE KONUSU : Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan Balıkesir ili 

Edremit ilçesi Tahtakuşlar Mahallesi 309 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.  

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE ADA PARSEL TOPLAM ARSA ALANI (m²) 

Balıkesir Edremit Tahtakuşlar 309 Ada 3.989,02 m² 

  Mahallesi 2 Parsel  

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI : İhale 24 

Ağustos 2022 tarih Çarşamba günü saat :14:35 de Soğanyemez Mahallesi Yılmaz Akpınar 

Bulvarı No:7/B Edremit BALIKESİR adresindeki Edremit Belediye Başkanlığı binası Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

4-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER :İhale Şartnamesi Soğanyemez Mahallesi Yılmaz 

Akpınar Bulvarı No:7/B Edremit Balıkesir adresindeki Edremit Belediye Başkanlığı hizmet 

binasındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ödenerek 

alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilebilir)  

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ ve MİKTARI : Balıkesir ili Edremit ilçesi Tahtakuşlar 

Mahallesi 309 ada 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşa edilecektir. İmar durumuna göre 10 

(on) adet dublex villa yapılacak olup İşbu şartnamenin eki olan vaziyet planı paftasında belirtilen 

1,3,5,7 ve 9 nolu bağımsız bölümleri ile açık arttırmaya esas olan 2.708.978,10 TL nakit 

muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya esas olan verilen en yüksek teklif Edremit Belediyesi 

Tüzel Kişiliğine bırakılacak olup yine ekli listede belirtilen 2,4,6,8,10 nolu bağımsız bölümler 

yükleniciye bırakılacak şekilde ihaleye çıkacaktır.  

Belediyeye bırakılacak açık arttırmaya esas nakit muhammen bedel üzerinden verilen en 

yüksek teklif İhale sonucunun İta amirince onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçen 

süre içerisinde ödenecektir.  

6- PROJELER, MAHAL LİSTESİ VE İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ : 

a) İmar planına uygun olarak söz konusu arsa üzerine yapılacak 10 adet Dublex villalara 

ait inşaat, Mekanik ve Elektrik uygulama projeleri ile çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulama 

projeleri yüklenici tarafından yer teslimi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hazırlanarak idareye 

sunulacak, idarenin onayından sonra ruhsat alınarak inşaata başlanacaktır.  

b) Proje ile birlikte kullanılacak imalatlara ait mahal listesi ve Teknik Şartnameler proje 

ile beraber idareye sunulacaktır. Bu aşamadaki tüm giderler yükleniciye aittir.  

7- YAPIM SÜRESİ: 

Yapım süresi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi 

yapılacaktır, ruhsatın onay tarihinden itibaren 18 aydır. 
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Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, 

kendi payına düşen konutlarda ve çevre düzenlemelerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, 

tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda ve çevre 

düzenlemelerinde de kullanacaktır. 

8- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam inşaat alanına göre, 

inşaat bedeli yaklaşık 14.726.594,80 TL (Ondört milyon Yediyüzyirmialtı bin beşyüzdoksandört 

Türk Lirası Seksen Kuruş )’dur.  

Başkanlık Makamının oluruyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre 

arsa m² birim fiyatı 5.050,00 TL (Beşbin elli Türk Lirası)’den toplam 20.144.551,00 TL 

(Yirmimilyon yüzkırkdörtbin Beşyüzellibir Türk Lirası )’dir. 

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedelin toplamı olan 

34.871.145,80 TL (Otuzdörtmilyon Sekizyüzyetmişbirbin Yüzkırkbeş Türk Lirası Seksen 

Kuruş)’dur. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamının % 3’ü olan 1.046.134,37 

TL (Birmilyon Kırkaltıbin Yüzotuzdört Türk Lirası Otuzyedi Kuruş)’dır. 

9- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a. Tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yerin ticaret odasından 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret sicil gazetesi veya sicil kayıt belgesi, 

 b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

 c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. Tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi, 

b. Gerçek ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek 

veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 

beyannamesi, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, 

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 



12 Ağustos 2022 – Sayı : 31921 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

İ. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz, 

J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış ortak girişim beyannamesi, 

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış 

belge, 

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Görme Belgesi”, 

N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

O. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, 

R. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli iş 

başında bulunduracağına dair taahhütname  

• 1 adet inşaat mühendisi veya mimar  

• 1 adet makine mühendisi 

• 1 adet elektrik mühendisi 

• 1 adet Harita Mühendisi 

10- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI : Teklifler yazılı olarak 

şartnamede belirtilen usul ile yapılır. İstekliler tarafından hazırlanan teklif dosyası 24.08.2022 

Çarşamba günü saat :12:30’a kadar Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

verilmesi gerekir. 

11- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine 

yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin 

adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon 

(TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

12- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup, bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen 

bedeli en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

13- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 9405/1-1 
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ÇARŞI MAĞAZALARI İNŞA EDİLMESİ VE İŞLETİLMESİNE  
İLİŞKİN UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden:  

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında Hasancıklı Mahallesinde EXPO 2023 
Fuar Alanında, tapuca Kavlaklı Mahallesi 9956 ada 1 nolu parsel içerisinde bulunan 35.945,87 m² 
lik alanda "Çarşı Mağazaları" inşa edilmesi ve işletilmesine ilişkin uzun süreli kiralama işi, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince, "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 29 
yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
Onikişubat Belediye Başkanlığı 
Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş 

Telefon ve Faks numarası: 0344 212 46 46 ve 0344 212 46 54 
2) İşin Adı: "Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında Hasancıklı Mahallesinde 

EXPO 2023 Fuar Alanında, tapuca Kavlaklı Mahallesi 9956 ada 1 nolu parsel içerisinde bulunan 
35.945.87 m² lik alanda ‘Çarşı Mağazaları’ inşa edilmesi ve işletilmesine ilişkin uzun süreli 
kiralama işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi" ihalesi işidir. 

3) İşin Niteliği: 'Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe sınırlarında Hasancıklı Mahallesinde 
EXPO 2023 Fuar Alanında, tapuca Kavlaklı Mahallesi 9956 ada 1 nolu parsel içerisinde bulunan 
35.945,87 m²'lik alanda Belediyemizce hazırlanan proje ve teknik şartnamelere göre yapılacak 
"Çarşı Mağazaları" tesisinin 29 (yirmi dokuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin 
imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması dahil tüm 
maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla)' inşa edilmesi ve bedeli ödenmek 
suretiyle işletilmesi işi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir. 

4) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 
Yapım Yaklaşık Maliyeti 507.701.380,19 

TL 
Kira Muhammen Bedeli (Aylık 150.000,00 TL kira bedeli 
üzerinden toplamda 348 aylık kiralama bedeli) 

52.200.000,00 
TL 

Geçici Teminat Tutarı (348 Aylık Kira bedelinin %3’ü) 1.566.000,00 
TL 

5) İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a) Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:134/A 

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Onikişubat Belediye Başkanlığı Hizmet 
Binası, Encümen Odasında. 

b) Tarihi ve Saati: 24/08/2022 Çarşamba günü - saat 14:00 
6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: 
İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan Bulvarı No:134/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan 
Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak-İstimlak biriminde görebilecek ve 
1.000,00 TL. (Bin türk lirası) karşılığında ya da Belediyemize ait Kahramanmaraş Vakıfbank 
Meydan Şubesinde bulunan TR41 0001 5001 5800 7309 1364 14 IBAN Nolu hesabına ihale 
şartname bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu İdareye ibraz edilerek aynı adresten temin 
edilebilir. 

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 24/08/2022 Çarşamba günü saat 12:00 
8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı 

No:134/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Onikişubat Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü Emlak-İstimlak birimi. 

9) İhaleye katılmak için istenilen belgeler: İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine vermeleri 
gerekmektedir. 
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Dış zarfa konulması gereken evraklar: 
Teklifi ihtiva eden teklif mektubu kapatılmış, mühürlenmiş/ imzalanmış iç zarf ile 

birlikte,  
a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi. (beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (ilk ilan veya ihale tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış aslı, noter tasdikli sureti ve aslı İdare görülmüş sureti) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen 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 sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım olursa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti). 

e) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu iş için düzenlenmiş ortak girişim 
beyannamesi vermesi. 

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının idareye ibraz 
edilmesi. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

g) Onikişubat Belediyesi adına, Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Meydan Şubesinin 
(TR41 0001 5001 5800 7309 1364 14) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka 
dekontu veya Onikişubat Belediyesi adına göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat 
mektubu. (Limit içi- süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam 
teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir. 

h) Ortak girişim olması halinde her bir ortak belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek 
zorundadır. 

ı) İhale dökümanı satın alındığına dair belge. 
i) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin 

alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi. 
j) İhaleye katılacak olanlar kapalı teklif zarflarını zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanması veya mühürlenmesi suretiyle en geç ihale günü 12:00' ye kadar sıra numaralı 
alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekreterya görevini yapan İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine verecekler ve katılım belgesi alacaklardır. Saat 
12'den sonra verilecek kapalı teklif zarfları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda 
gecikmelerden dolayı Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Zaman tespitine, TRT'nin verdiği saat 
esas alınır. 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 9255/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

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

Yapım İşi “modeline göre  ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : Konya 

İlçesi : Selçuklu 

Mahallesi : Hocacihan 

Sokak /Caddesi : Sürücü Sokak 

Pafta : 19-J-2 

Ada No : 15312 

Parsel No : 7 

Yüzölçümü : 1.112,00 m2 

Vakfı : Hanaybaşı Kuyusu Vakfı 

Makam Onayı, Tarih ve Sayısı : 
Vakıflar Meclisinin 27.06.2022 tarih ve 327/297 sayılı kararı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı 15.06.2022 tarih ve 214 sayılı komisyon kararı 

Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 

7.903.470,00. TL. (Yedi Milyon Dokuz Yüz üç Bin Dört Yüz Yetmiş Türk 

Lirası) olup, bu bedel Vakfa Alınacak Bağımsız Bölüm Toplam Satış Değer 

bedeli ve 50.000,00 Türk Lirası nakit bedeldir. 

Geçici Teminat : 
237.105,00-TL (İki Yüz Otuz Yedi Bin Yüz Beş Türk Lirası) olup, bu bedel 

muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 

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

kapalı teklif  ihalesi) 

İşin Adı : 
“Konya İli, Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 15312 Ada 7 parsel 

üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi 

İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve  

Temin Edilebileceği) Adres 
: 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak Birim, 

Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 

Karatay/Konya 

İhale Günü ve Saati : 25/08/2022 - Perşembe günü  saat: 11:00 

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

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

A. Yukarıda özelikleri belirtilen taşınmazlara ; 

1) Mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan;  en az A blok zemin  kat 1 ve 2 nolu, 

1.kat 3 ve 4 nolu, 2.kat 5 ve 6 nolu, 3.kat 7 ve 8 nolu, 4 kat 9 nolu bağımsız bölümlere ilave 

olarak 50.000, 00 TL nakit paranın vakfına alınması (Arsa payı kat karşılığı oranı:%46 ), 

2) 634 sayılı Kanun gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 

Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

3) Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 

avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından defaten 

ödenmesi. 
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4) İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde 

sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 

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

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

işin yüklenicisince karşılanması, 

6) 3194 sayılı İmar Kanununa göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden 

terk edilmesi gereken kısım var ise, kamuya terk edilmesi gereken alanın  3194 sayılı Kanunda 

belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın 

üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici 

tarafından  defaten İdaremize ödenmesi, 

Asgari şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapılacaktır. 

B. İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

ilgili meslek odası belgesi, 

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

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

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

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

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

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

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

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

e) Geçici Teminat Mektubu :Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2, Ek:8) 

veya Vakıf Katılım Konya Şubesinde “Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” adına 
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(Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı 

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

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

havale belgesi. 

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

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3) 

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

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

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

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

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

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

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

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

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 

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

noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

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

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

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

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

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

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

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

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

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

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

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

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 

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

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

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

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

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

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

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 

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

uygun Yer Görme Formu (Ek:6), 

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

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

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

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

temin etmekle mükelleftir.  

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

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

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

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

geç 25/08/2022 tarih ve saat 11:00’a, kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

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

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

Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli: 500,00-TL 

(Beş Yüz  Elli Türk Lirası) olup Vakıf Katılım Konya Şubesinde “Konya Vakıflar Bölge 

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

0020 0004 2000 01  IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek 

yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır. 

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

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

Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

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

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

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

sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

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

İLAN OLUNUR 

    9306/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Tarihi 23.08.2022 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MERSİN ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
BOZYAZI ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yeri esatis@ogm.gov. 
Miktarı Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 
(m) Adet m3/Ster/K 

Parti 
Sayısı

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 

1 
BEYKONAĞI 

OİŞ 

İbreli + 
Yapraklı 

Dikili Ağaç 
 4378 4472,821 1 1.255,00 168.402.00

 TOPLAM   4378 4472,821 1 1.255,00 168.402.00
              

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış 
Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 
aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

% 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık 
% 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma 
ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres:Merkez Mahl. Mutafa  
Telefon:0(324) 851 3147 
Fax No:0(324) 851 4212 
    9466/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI 

YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yalova İli Yalova İl Özel İdaresinden: 

1) İHALE KONUSU: 

Mülkiyeti İdaremize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazların 5302 sayılı yasanın 7,10 ve 

26. Maddeleri ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Satışı Karşılığı Gelir(Hasılat) 

Paylaşımı Yöntemiyle Satılması işi ihale edilecektir. Belirtilen arsaların imar durumu sözleşme 

ekinde belirtilmiş olup, mevcut imar durumuyla ihale edilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada   

No 

Parsel 

No 

Arsa 

Alanı 

(m2) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G.Teminat 

(%3) (TL) 
Emsal 

Emsale 

Esas İnşaat 

Alanı 

1254 1 21.684,45 *1.50 32.526,68 
Yalova Merkez Bahçelievler 

1254 2 3.579,00 
152.907.867,00 4.587.236,01 

*1.50 5.368,5 

Toplam 37.895,18 

PLAN NOTLARI 

1- Ticaret Alanı Lejantlı 

2- Konut dışı karma kullanımlı yapılarda, içinde Turizm tesisi bulundurmak kaydıyla; 

3- Bu alanlarda emsal değeri, parsel bazındaki KAKS değerinin 1,35’i ile çarpılması ile 

hesaplanır. Oluşan emsal artışı metrekaresinin minimum yarısı turizm tesisi için 

kullanılmalıdır. Yükseklik 6 katı geçmemek şartıyla (Yençok) 24,00 metreye kadar 

yapılabilir 

*Plan notlarına göre konut dışı karma kullanımlı projelerde turizm tesisi bulundurulduğu 

takdirde Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı 51.158,49 m² olacaktır. 

2) İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale Konusu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Ve 36. Maddesi gereğince “Kapalı 

Teklif Usulü Arttırma” suretiyle yapılacaktır. 

3) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare: Yalova İl Özel İdaresi  

Adres: Adnan Menderes Mah. Şehit Ömer Faydalı Caddesi No:201  

Telefon: 0 (226) 814 10 48 

 Fax: 0 (226) 812 43 16  

4) İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:  

İhale 08/09/2022 Perşembe günü Saat :14.30 da Yalova İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi 

Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin istenen 

belgelerle birlikte Teklif Zarflarını Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine en geç 

08/09/2022 Perşembe Günü saat 14.30’a kadar vermeleri ya da veya posta yoluyla ulaştırmış 

olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

5) İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1500 TL 

(BİNBEŞYÜZTL) karşılığında (Vakıfbank TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 - Yalova İl Özel 

İdaresi hesabına yatırılarak) Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale 

Servisinden (Adnan Menderes Mah. Şehit Ömer Faydalı Caddesi No:201 ) temin edebilirler.  
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6) GEÇİCİ TEMİNAT:  

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler teklif ettikleri bedelin Arsa Satışı Karşılığı 

İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG) %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin bedelin Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam 

Geliri (ASKİPTG) %3’ ünden az tutarda geçici teminat veren isteklinin zarfı değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. İstekliler Geçici teminat olarak Vakıfbank TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 - 

Yalova İl Özel İdaresi İHALE TEMİNAT hesabına yatırdığına ilişkin makbuzu veya 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine göre hazırlanacak, Limit Dahili Süresiz Banka Teminat 

Mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. 

7) İSTENİLEN BELGELER VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI:  

Teklifler aşağıda belirtilen şekilde Dış zarf içerisinde hazırlanacaktır.  

8) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

8.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

8.2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 

8.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

8.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

8.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri. 

8.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

8.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

8.4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

8.5- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

Yabancı iştiraklerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 

sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

8.6- Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

8.7- İş Deneyim Belgeleri 

- Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri sunulacaktır. 
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İsteklilerin, İhalenin yapılacağı tarih olarak belirlenmiş olan tarihten önceki son 15 

(onbeş)  yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında  en az 30.000 m2 inşaatı   (Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki 

Tebliği’nde belirtilen IV- A Grup veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı bina 

grupları başlığında, III. Grup Bina işleri) tamamlamış olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini ( 

İş bitirme belgesi, İş durum belgesi, İş denetleme belgesi, İş yönetme belgesi)  ile birlikte A 

Grubu Müteahhitlik Yetki Belgesini, aslı veya noter tasdikli suretini vermesi gerekmektedir. Bu 

durumda, isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı 

müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) 

kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olduğunu gösteren 

belge.  

- Benzer iş olarak sunulacak iş deneyim belgelerinde, yapım işinin belirtilen fiziki 

kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici 

belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek 

üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması 

gerekmektedir. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bitirme, iş durum belgelerinin 

tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler ise beşte bir oranında 

değerlendirilir. Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri 

benzer iş grubuna denk sayılır. Mezuniyet belgesinin sunulması durumunda aslı veya noter 

tasdikli sureti sunulacaktır. 

8.8- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin 

Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

8.9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yasaklı olmadığına dair taahhütname. Ortak 

girişimlerde, taahhütnameyi her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir. 

8.10- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

- Keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans 

mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi 

zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Ortak girişim olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın 

tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.  

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri 

zorunludur. 

8.10.1- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri.  
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a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik 

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

8.10.2 - İş hacmini gösteren belgeler  

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  
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b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,  

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise 

teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.  

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.  

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 

eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi 

oranında hesaplanır.  

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir. 

8.10.3 İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 
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toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir.  

8.11- Teklif Mektubu(Teklif Mektubu örneğine uygun). 

Teklif Mektubu aşağıda belirtilen şartlarda/formatta belirtilmesi gerekmektedir. 

A-Asgari Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 

öngördüğüm/öngördüğümüz; 

……………………..(KDV HARİÇ) 

(yazı ile ………...………………………………..Türk Lirası) 

üzerinden, 

B-Arsa Satışı Karşılığı İDARE Payı Gelir Oranı (ASKİPGO) olarak;  % ...……..……… 

(yüzde …………………..……...……..………………… ) oranı karşılığı, 

C- Arsa Satışı Karşılığı Asgari İDARE Payı Toplam Geliri (ASKİPTG) olarak; 

……………………..(KDV HARİÇ) 

 (yazı ile ……………...………………………………………..Türk Lirası) . 

8.12- Geçici Teminat(Teminat mektubu) 

İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 152.907.867,00-TL X %3 = 4.587.236,01-

TL (dörtmilyonbeşyüzseksenyedibinikiyüzotuzaltı, sıfırbir TürkLirası)   

İsteklilerin, geçici teminat mektubu sunması halinde, geçici teminat mektubu ile birlikte 

bu geçici teminat mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını 

ve geçici teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını 

gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. 

8.13- İhale şartnamesinin İdareden satın alındığına ilişkin ödeme belgesi. 

Ortak Girişimler İçin: 

Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ihaleye katılabilme şartlarında 

istenilen belgelerin iş deneyim belgeleri ile ilgili madde hariç) tamamı Ortak Girişimin ortakları 

tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. Ancak, Geçici Teminat Mektubu Ortak Girişim 

ortakları tarafından müştereken sunulabilir. İş deneyim belgeleri ile ilgili hususlar ve niteliklerin 

tamamını, Pilot Ortağın karşılaması yeterlidir. 

Yukarıda belirtilen ihaleye katılabilme şartlarına uygun olmayan belgeleri sunan 

İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Artırma bölümünü içeren 2.oturumuna 

katılmaya yeterlik alamazlar. 

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10) İşin süresi 1080 gündür. 

11) ARSA KARŞILIĞI İDARE PAYI GELİR ORANI (ASKİPGO) %28,44’üN VE 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİRPAYI(ASKGP)#152.907.867,00TL(YÜZELLİİKİMİLYON 

DOKUZYÜZYEDİBİNSEKİZYÜZALTMIŞYEDİTÜRKLİRASI)# NIN ALTINDA OLMAYACAKTIR. 

12) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Bu ihaleden doğacak, her türlü 

vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar Yükleniciye aittir. İhaleye iştirak edeceklere 

duyurulur. 

 8917/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar 

Kanununun 20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya 
Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık 
Teklif Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve 426/406 no.lu kararı gereği 35 
(otuzbeş) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ   : İZMİR 
İLÇESİ : KONAK 
MAHALLE : AHMETAĞA 
CİNSİ : HAN 
İMAR DURUMU : TİCARET 
ALANI : 3.547,11 m2 
ADA NO : 214 
PARSEL NO : 1 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR 
TARİH VE NO’SU : 22.10.2021 - 426/406 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 22.490.310-TL,41-KRŞ (yirmiikimilyondörtyüzdoksan 

binüçyüzontürklirasıkırkbirkuruş)'dur. 
GEÇİCİ TEMİNAT : 674.709-TL 31-KRŞ (altıyüzyetmişdörtbinyediyüzdokuz 

türklirasıotuzbirkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 15 Eylül 2022 Perşembe günü ve saat 14:00 
İŞİN ADI : “İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde 

bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfı’na ait, tapunun 214 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı 
taşınmazın ticaret fonksiyonuyla kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon veya 
onarım karşılığı kiralanması işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 
tarih ve 426/406 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 
1) İşin süresinin yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıl inşaat süresi de 

dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması, 
2) Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere ; 
a) İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 10.000,00-TL, 
b) 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması, 
c) 3. yıl aylık 64.000,00-TL + önceki 2 yılın TÜFE artışı -TL kira alınması, 
d) 4. yıldan 35. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında 
arttırılması, 
3) Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü revize projesi ve 

detayların hazırlanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak 
her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, 
zemine ilişkin önerilecek tahkim, konservasyon ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere 
tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm 
finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı 
kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 

4) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmaz tahliye 
edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye 
gelir kaydedilmesi, 35. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 
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5) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

6) Taşınmazın, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında 
hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen 
süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, 

7) Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek 
değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması 
durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu 
azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, kira ödemeleri ve inşaat 
taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin İdarece tek taraflı feshedilmesi, 

8) Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü proje değişikliği 
fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğü tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu 
hazırlatılarak kira miktarının (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) 
yeniden tespit edilmesi, 

9) Tüm projelerin (konservasyon, mimari, statik, rölöve, elektrik, mekanik vb.) bedellerinin 
meslek odalarınca belirlenen tarife bedellerinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden 
önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi, 

10) 3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana 
kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde 
olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize 
ödenmesi. 

Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.10.2021 tarih ve 
426/406 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile 
restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
250,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 15.09.2022 tarih ve saat 
14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.  Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.  Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
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belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 7), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı 

taahhütname (Ek: 11) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 15.09.2022 tarih ve 
saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

7- 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi (Ek-25.03.2020 - 7226/33 md.) uyarınca 
sözleşme öncesinde işletme dönemine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli teminat olarak sadece nakit 
olarak kabul edilecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 8752/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 9042/1-1 

 
—— • —— 

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ 
DUYURUSU 

 
 9542/1-1 

 
—— • —— 

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAVI TARİH DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU  

 
 9543/1-1 

 
—— • —— 

 
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI  
Üniversitemizin personel ihtiyacını karşılamak üzere 05.08.2022 tarihli ve 31914 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı iptal edilmiştir. 
    9475/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

11/08/2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
“öğretim üyesi” alımı ilanında yer alan “1”nolu kadro biriminin bölüm adı aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
İLAN 
SIRA 
NO 

BİRİM ADET DERECE UNVAN İLAN ŞARTI 

1 

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi 
İç Mimarlık 
İç Mimarlık 

1 5 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mimarlık bölümü lisans  mezunu 
olmak ve mimarlık tarihi 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

    9528/1-1 
—— • —— 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

05.08.2022 tarih ve 31914 sayılı Resmi Gazete ‘de ve Üniversitemiz web sayfasında ilan 
edilen ve aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi kadrosu iptal edilmiştir.  

NO UNVAN DER. 

FAKÜLTE/ 

REKTÖRLÜK/ 

MYO/ YO 

BÖLÜM 
ANABİLİM DALI / 

ANASANAT DALI
AÇIKLAMA 

27 DOÇENT 1 
TIP 

FAKÜLTESİ 

DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

TIBBİ GENETİK 

ANABİLİM DALI 

Tıbbi Genetik Anabilim 

Dalında Uzmanlık Eğitimi 

almış olmak. 

İlgililere duyurulur. 
    9443/1-1 

—— • —— 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 dekanlığa 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/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı

Fen-Edebiyat Psikoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Doktor Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

    9215/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9490/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9491/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9496/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9476/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9477/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.08.2022 Karar No:7579 

ŞİRKETİN : 

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

• MERKEZİ VE  

TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 

MÜRACAAT TARİHİ : 15.04.2022 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 5.014 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İL  : Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M42-a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 

Müdürlüğe;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    9374/1/1-1 

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

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.08.2022 Karar No:7580 

ŞİRKETİN : 

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

• MERKEZİ VE  

TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 

MÜRACAAT TARİHİ : 15.04.2022 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : Arama Ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 15.347 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER  : Siirt, Şırnak 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M48-c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 

Müdürlüğe;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    9374/2/1-1 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen 
unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir 

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen 
belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 
eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Araştırma Görevlisi Kadro İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 12.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 24.08.2022  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 31.08.2022  
Giriş Sınavı Tarihi : 05.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.09.2022 
Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Araştırma Görevlisi Kadro İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 12.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 24.08.2022  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 31.08.2022  
Giriş Sınavı Tarihi : 02.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.09.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu 
Başvuru Şekli : Elektronik posta veya posta yoluyla  
Telefon Numarası : 0216 483 96 03 
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri    : e-posta: elif.erbas@sabanciuniv.edu 
Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 

Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL  
(Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Elif Erbaş) 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Fakülte Programı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES-
SAYISAL 

Puan 
Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan 
Şartı 

Özel Şartlar 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

2 70 85 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, 
Siber Güvenlik veya Veri Bilimi 
alanında Yüksek Lisans veya 
Doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı 
Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım 
yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, 
Üniversitemizin eğitim dili İngilizce 
olmasından dolayı, İngilizce olarak 
yapılacaktır. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji, 
Genetik ve 

Biyomühendislik 
(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 70 85 

Moleküler Biyoloji, Genetik ve 
Biyomühendislik alanında Yüksek 
Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 
2547 sayılı kanunun 50/d maddesi 
uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı 
Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim 
dili İngilizce olmasından dolayı, 
İngilizce olarak yapılacaktır. 
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Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. 

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 

4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) 

puan almış olmak gerekmektedir.  

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir. 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler: 

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-

gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.  

2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro ünvanını ve 

iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı  

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir 

puan alınmalı) 

6. ALES belgesi fotokopisi.  

7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi 

8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 

9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü) 

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora) 

11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 

12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir  ) 

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. 

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile 

gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde 

yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 

    9433/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)  

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

YÖK Formatlı Özgeçmiş, 

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

Adli Sicil Belgesi, 

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),  

Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 

ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.) 

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 

50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Öğretim Elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği, Mehmet Balcı 

Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.08.2022 

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 26.08.2022 

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 29.08.2022 

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 31.08.2022 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 01.09.2022 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Unvan 
Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı Ales Dil 

REKTÖRLÜK 
YABANCI DİLLER 

BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği alanlarından 

birinde lisans ve tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak. 

SÖZ 

/SAY/EA 

70 

85 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)  

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

YÖK Formatlı Özgeçmiş, 

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

Adli Sicil Belgesi 

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım  CD veya flaş 

bellek ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Mehmet 

Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
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T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği  Bostancı 

Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.08.2022 

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 26.08.2022 

 

Fakülte Bölüm Unvan 
Kadro 

Sayısı 
İlan Özel Şartı 

PROFESÖR 1 

Doçentliğini Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, 

İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

veya Cerrahi Hastalıklar, Ameliyathane Hemşireliği 

alanlarından birinden almış olmak. 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, 

İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

veya Cerrahi Hastalıklar, Ameliyathane Hemşireliği 

alanlarından birinden almış olmak. 

HEMŞİRELİK 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 

yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 

DİYETETİK 
PROFESÖR 1 

Doçentliğini Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

BÖLÜMÜ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ 
1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış 

olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROFESÖR 1 
Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. 

Spor Yöneticiliği alanında çalışmaları bulunmak. 

PROFESÖR 1 
Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanından almış olmak. 
MÜHENDİSLİK VE 

DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 
DOÇENT 1 

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanından almış olmak. 

 9425/2/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu bünyesine 

çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
Uzmanlık Alanı 

Makine 1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Doktora derecesini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yapmış

olmak. Belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim Kurumlarında en az

dört (4) yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak Meslek 

Yüksekokulu 
Uygulamalı İngilizce 

Çevirmenlik 
1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Doktora derecesini Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yapmış olmak.

Belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim Kurumlarında en az dört (4)

yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 9417/1/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca 7 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 12 Ağustos 2022 – Sayı : 31921 

 

Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 
Bölüm / Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar

Diş Protez Teknolojisi 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 70 SAY Öğr.Gör. 

Basım ve Yayım 

Teknolojileri 
1 

Basım Teknolojileri, Matbaa Eğitimi, Matbaa 

Öğretmenliği ve Basım ve Yayın alanlarının 

birinden lisans mezunu olup, alanında en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

70 
SAY 

SÖZ 
Öğr.Gör. 

Bilgisayar 

Programcılığı 
1 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği 

alanlarından birinden en az tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

70 SAY Öğr.Gör. 

Çok Boyutlu 

Modelleme ve 

Animasyon 

1 

Endüstriyel Tasarım ve Bilgisayar Mühendisliği 

alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

70 SAY Öğr.Gör. 

Çok Boyutlu 

Modelleme ve 

Animasyon 

1 

Çizgi Film(Animasyon), Çizgi Film Animasyon 

Tasarımı, Animasyon Tasarımı veya Animasyon 

ve Oyun Tasarımı alanlarının birinden en az tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

70 SÖZ Öğr.Gör. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği 
2 

Havacılık Yönetimi ve Sivil Havacılık Yönetimi 

alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans 

mezunu olmak ya da Havacılık Yönetimi lisans 

mezunu olup havacılık sektörü yer hizmetlerinde 

en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 

70 EA Öğr.Gör. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi : 12.08.2022 

Son Başvuru Tarihi : 26.08.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 01.09.2022 

Yazılı Sınav Tarihi : 05.09.2022 

Nihai Değerlendirme Tarihi : 06.09.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 
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başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi 

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 

olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

KADRO 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Hukuk Fakültesi 
Uluslararası Hukuk 

Anabilim Dalı 

Doçent 

Doktor 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktora eğitimini 

Uluslararası Hukuk alanında yapmış olmak, Doçent 

unvanını Milletlerarası Kamu Hukuku Bilim alanında almış 

olmak, Uluslararası Hukuk, Milletlerarası Kamu Hukuku ve 

Avrupa Birliği Hukuku alanında eğitim öğretim deneyimine 

ve çalışmalara sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktora eğitimini Hukuk 

Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yapmış olmak, iyi 

derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Genel Kamu Hukuku 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktora eğitimini Genel 

Kamu Hukuku alanında yapmış olmak, iyi derecede 

yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktora eğitimini İdare 

Hukuku alanında yapmış olmak, iyi derecede yabancı dil 

bilgisine sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doktora eğitimini Ceza ve 

Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yapmış olmak, iyi 

derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi. 
1 

Lisans ve Yüksek Lisans derecesini Mimarlık bilim 

alanında almış olmak, Doktorasını Mimarlık/ Yapı Fiziği 

Programında tamamlamış olmak. 

İktisadi, İdari ve Sosyal 

Bilimler Fakültesi 
Psikoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Psikoloji alanında 

yapmış olmak, Doktora derecesini Uygulamalı Psikoloji 

veya Klinik Psikoloji alanında almış olmak, Üniversitelerde 

ders vermiş olmak ve yöneticilik tecrübesine sahip olmak. 

Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Matematik alanından Lisans mezunu olmak, Doktorasını 

Fizik alanında tamamlamış olmak. Deneysel Parçacık 

Fiziği ve Veri Analizi alanlarında çalışıyor olmak ve bu 

alanlarda uluslararası indeksli dergilerde yayınları olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında alanında en az 3 yıl ders 

vermiş olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Nicel 

Karar Yöntemleri alanlarının birisinden Doçent unvanına 

sahip olmak. 
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Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. Nüfus Cüzdan Sureti 

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 

belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 

yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim 

Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (12.08.2022-26.08.2022) 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet 

Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB 

olacak şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 

ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 

Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 

Metni”  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.08.2022) 

 9362/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 

olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES- YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 
Aşçılık 

Öğr. 

Gör. 
1 

Üniversitelerin Beslenme ve 

Diyetetik Bölümünden Lisans 

mezunu olmak, bu alanında 

Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak ya da Lisans mezunu 

olup belgelendirmek kaydıyla 

alanında en az 2 yıl tecrübe 

sahibi olmak, Beslenme ve 

Diyetetik alanında Doktora 

yapıyor olmak. 

Muaf 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Öğr. 

Gör. 
1 

Hemşirelik Lisans mezunu 

olmak, Hemşirelik Anabilim 

dalında Tezli Yüksek Lisans 

yapmış olmak, Hemşirelik-İç 

Hastalıkları Hemşireliği 

alanında Doktora yapıyor 

olmak. 

ALES:70 

YDS:50 

İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi: 12.08.2022 

Son Başvuru Tarihi: 26.08.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 31.08.2022 

Sınav Giriş Tarihi: 02.09.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.09.2022 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 

5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen 

kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi. 

10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 

ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 

Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 

Metni”  

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 

süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır.  

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

 9362/2/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 
31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü 
ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 (On Sekiz ) adet Sözleşmeli 
Bilişim Personeli alınacaktır. 

I) BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt 
sözleşme ücret tavanının 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.) 

c)  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine 
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru 
yapabilirler.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük 
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için 
en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki 
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı 
Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle 
işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına 
yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve 
belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 
I-) SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (3 

Kişi) 
1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 

2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak 
çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

2) Tercihen; Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek, 
a. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 
b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 
c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals 
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d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals 
3) Microsoft Active Directory yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, 
4) Microsoft Exchange Server yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, 
5) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma 

konularında bilgi sahibi olmak, 
6) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi 

olmak, 
7) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi sahibi olmak, 
8) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi sahibi olmak, 
9) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak, 
10) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
12) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
13) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
14) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
16) Takım çalışmasına yatkın olmak. 
II-) KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 

Katı) (3 Kişi) 
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

2) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 
2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak 
çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

3) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek, 
a. Microsoft Certified: Solutions Associate (MCSA) 
b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 
c. Microsoft Certified: Azure Fundamentals 
d. Microsoft 365 Certified: Fundamentals 
e. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate 
f. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate 
4) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, DNS, group policy vb. konularda bilgi sahibi 

olmak, 
5) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
6) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma 

konularında bilgi sahibi olmak, 
7) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi 

olmak, 
8) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9) System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
10) System Center Service Manager (SCSM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11) System Center Orchestrator hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
12) PowerShell scripting konusunda bilgi sahibi olmak, 
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13) Microsoft Skype for Business kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 
tecrübeye sahip olmak, 

14) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 
bilgi sahibi olmak, 

15) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
16) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
17) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
18) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
19) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
20) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
21) Takım çalışmasına yatkın olmak. 
III-) KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 

Katı) (1 Kişi) 
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

2) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 
2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 8 yıl sistem uzmanı olarak 
çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

3) Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olduğunu belgelemek, 
a. Microsoft Certified: Azure Fundamentals 
b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 
c. Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate 
d. Microsoft Certified: Azure Administrator Associate 
e. Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert  
4) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, DNS, group policy vb. konularda ileri seviye 

bilgi sahibi olmak, 
5) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
6) Microsoft Windows Sunucularında (2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma 

konularında bilgi sahibi olmak, 
7) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi 

olmak, 
8) System Center Configuration Manager (SCCM) ve Microsoft Intune yönetimi konusunda 

ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9) System Center Operations Manager (SCOM) yönetimi konusunda ileri seviye bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
10) System Center Service Manager (SCSM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11) System Center Orchestrator hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
12) PowerShell scripting konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak, 
13) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak, 
14) Microsoft Skype for Business kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 

tecrübeye sahip olmak, 
15) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

bilgi sahibi olmak, 
16) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak, 
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17) File server yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
18) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
19) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 
20) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
21) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
22) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
23) Takım çalışmasına yatkın olmak. 
IV-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 Katı) (1 Kişi)  
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber 
Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,  

3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda veya kuruluşta Firewall, IPS/IDS, 
Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), 
Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu 
belgelemek, 

4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), 
fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da 
iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,  

5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;  
i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)  
ii. Certified Ethical Hacking (CEH) 
iii. GIAC Penetration Tester (GPEN)  
iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 
v. Offensive Security Certified Professional (OSCP) 
vi. Licensed Penetration Tester (LPT)  
vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)  
viii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)  
6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların 

tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,  
7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek 

geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım 
bilgisine sahip olmak,  

8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause 
analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek,  

9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim 
çalışmalarına katılmış olmak,  

10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi 

olmak,  
12)  Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,  
13)  Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,  
14)  Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak. 
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V-) GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 
Kişi) 

1) Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının kurulum, 
yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak ve en az 3 üründe deneyimini gösteren belge 
sahibi olmak, 

2) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak, 
3) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
4) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
5) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
6) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak, 
7) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili 

olmak, 
8) Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
9) Tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak, 
10) Tercihen ISO 27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi 

sahibi olmak. 
VI-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) 

(1 Kişi)  
1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

2) En az 10.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu 
kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak, 

3) En az 10.000 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 500 kenar anahtar ve birden fazla 
WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak. 

4) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ 
(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

5) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 10.000 kullanıcılı IEEE 802.1x 
uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak (Tercihen Cisco ISE ve/veya 
Aruba ClearPass), 

6) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network 
analiz araçları kullanmış olmak, 

8) Cisco Nexus 2000 / 5000 / 7000 / 9000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi 
Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

9) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim 
yapmış olmak, 

10) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, 
konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen Cisco, Huawei, HP 
Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak). 

11) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak. 
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12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak. 
13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 
VII-) KIDEMLİ YAZILIM VE ENTEGRASYON UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi) 
1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem 

birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak, 
2) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 
3) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 
4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak, 
5) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama 

standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak, 
6) ESB (Enterprise Service Bus) ve orta katman mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak, 
7) Kurumun orta katman, servis entegrasyonu, servis orkestrasyonu süreç, ürün ve 

mimarilerini işletebilecek ve yönetebilecek,  
8) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
9) Mikroservis mimarisi, Web servisler, Windows servisler, sürekli entegrasyon hakkında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
10) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS 

teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
11) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
12) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim 

olmak, 
13) Bootstrap, Javascript, Typescript konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
14) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
15) Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak, 
16) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak, 
17) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve MS SQL, ORACLE, PostgreSQL 

bilgisine sahip olmak, 
18) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
19) Tercihen Angular, React, VueJs, NodeJS ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
20) Tercihen Mikroservis mimarisi ve DevOps süreçleri konularında bilgi sahibi olmak, 
21) Tercihen Docker ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak, 
22) Tercihen IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçları 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
23) Tercihen MongoDB, Redis, Hazelcast, ELK Stack gibi NoSQL ve In-Memory 

teknolojilerinde bilgi sahibi olmak, 
24) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
25) Tercihen Layer7 API Gateway, WebMethods ESB ürünlerinden en az birini kullanmış 

olmak. 
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VIII-) ALTYAPI VE KONFİGÜRASYON UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme 
Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi) 

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java teknolojileriyle en az yedi (7) yıl yazılım 
geliştirme, altyapı ve konfigürasyon alanlarında çalışmış olmak, 

2) Java programlama dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
3) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılım mühendisliği, yazılım yönetimi süreçleri 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
4) DevOps konfigürasyon yönetimi ve süreçlerin optimizasyonu konusunda teorik ve pratik 

canlı ortam tecrübeye sahip olmak, 
5) Maven, Jenkins, Git, Jira, TFS, SonarQube, vb. CI/CD araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
6) Docker, Kubernetes konteyner teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak, 
7) OpenShift, Rancher konteyner platformlarının canlı ortam kurulum, konfigürasyon ve 

yönetimi konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
8) Eureka, Zipkin, Zookeper, Consul, Istio, Hystrix, Zuul, Prometheus, Keycloak, Grafana, 

Application Insights vb. APM araçları ve mikroservis mimari kütüphaneleri konusunda bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 

9) Elasticsearch, Logstash ve Kibana uygulamalarının kurulum, yönetim ve işletimini 
gerçekleştirme yetisine sahip olmak, 

10) Mikroservis mimarisi içinde kurgu ve uyum yeteneği olan yetkin düzeyde Konteyner ve 
Orkestrasyon bilgisine sahip olmak, 

11) Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
12) HAProxy, Nginx ürünlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
13) Weblogic, Payara, Glassfish, Tomcat uygulama sunucuları ve web sunucularının en az 

birinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
14) Monitoring ve Log yönetimi araçlarına hakim olmak, 
15) MongoDB, Redis, Hazelcast gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
16) Kafka, ActiveMq, RabbitMQ, IBMMQ gibi mesajlaşma sistemlerine hakim ve en az 

birini kullanmış olmak, 
17) MS SQL, ORACLE, PostgreSQL ilişkisel veritabanları konusunda ve bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
18) Yazılım geliştirici ekiplere CI/CD altyapısı, DevOps süreçleri ve DevOps araçlarının 

kullanımı konularında destek verebilecek yetiye sahip olmak, 
19) Konteyner sistemlerine geçiş çalışmalarını yönetebilecek ve destek sağlayabilecek 

yetiye sahip olmak, 
20) Yazılım geliştirme ve entegrasyon temelli çalışmalarda bulunmuş, yazılım-sorgu 

irdeleme, analiz ve tasarım kabiliyetli olmak, 
21) Takım çalışmasına yatkın, problem çözmede istekli, esnek çalışma saatlerine uyum 

sağlayabilen, sistemli çalışma yetisine sahip olmak, 
22) Tercihen Bigdata çözümleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
IX-) FRONTEND (ÖNYÜZ) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi) 
1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak, 
2) Front-End(Ön yüz) alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 
3) React ile geliştirilmiş SPA proje deneyimine sahip olmak, 
4) Node.js hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
5) Angular, Vue hakkında bilgi sahibi olmak, 
6) Micro Frontend mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak, 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 12 Ağustos 2022 – Sayı : 31921 

 

7) JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi 
ve deneyim sahibi olmak,  

8) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış 
olmak,  

9) JSON, AJAX, SAOP ve RESTful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak, 
10) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
11) Web kullanıcı deneyimi, UI, UX standartları, tasarım trendleri ve prensipleri konusunda 

bilgi ve ilgi sahibi olmak, 
12) Mobil ve Web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, 

Material Design, Tailwind, Bulma CSS altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak, 
13) Tarayıcı uyumlulukları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,  
14) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 

animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak, 
15) Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilmek, 
16) Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi 

olmak. 
X-) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) (1 Kişi) 
1) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak, 
2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 
3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak, 
4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 
5) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
6) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
7) JSF, JSP, Ajax, Servlet teknolojilerine hakim olmak, 
8) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
9) Hibernate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
10) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTM gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,  
11) RESTful, SOAP, WCF servisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
12) .NET, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web 

API teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
13) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
14) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
15) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak 

uygulamalar geliştirmiş olmak, 
16) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi 

olmak, 
17) Tercihen Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
18) Tercihen Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak. 
XI-) MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi) 
1) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak, 
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2) Mobil yazılım geliştirici olarak en az 2 yıl iş tecrübesi olmak,  
3) Mobil kullanıcı deneyim tasarımı (Mobile UX Design) ve Mobil Uygulama grafik 

tasarımı bilgi ve tecrübesine sahip olmak,  
4) Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak, 
5) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,  
6) SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine 

hakim olmak, 
7) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak, 
8) Android frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak, 
9) Mobil işletim sistemlerinde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi 

sahibi olmak, 
10) Android Play Store / Apple platformlarında mobil uygulama sunma deneyimi olan, 
11) Kurumun kurumsal mobil hesaplarını yönetebilecek, 
12) Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi 

olmak, 
13) TFS, GIT Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış ve CI-CD süreçleri hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
14) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak, 
15) Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, 

MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
16) Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi 

olmak, 
17) Tercihen Google Play Store veya Apple Online Store 'da referans uygulama sunabilmek. 
XII-) VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 

katı) (1 Kişi) 
1) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
2) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 8 yıl 

çalışmış olmak, 
3) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
4) Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak, 
5) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, 
6) Oracle Exadata, MS-SQL konusunda tecrübe sahibi olmak, 
7) DBUA, Opatch, Klonlama konularında tecrübeli olmak, 
8) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak, 
9) Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak, 
10) Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Çok Node’lu mimari), 

Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda en az 4 yıllık 
deneyimli olmak, 

11) Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 4 yıl deneyimli 
olmak,  

12) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,  
13) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,  
14) İyi derecede İngilizce bilmek, 
15) Erkek adaylar için en az 3 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,  
16) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,  
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17) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak.  
18) Tercihen MS SQL Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
19) Tercihen ileri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, İleri seviyede TSQL bilgisine sahip 

olmak, 
20) Tercihen MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
21) Tercihen MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri 

aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak, 
22) Tercihen Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve 

Replication teknolojilerde tecrübeli olmak, 
23) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
XIII-) MSSQL VERİ TABANI UZMANI (Tam zamanlı, Aylık brüt sözleşme ücret 

tavanının 2 katı) (1 Kişi) 
1) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2) SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 1 (bir) yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
3) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
4) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak, 
5) MS SQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
6) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) 

süreçlerine ve araçlarına hakim olmak, 
7) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
8) Clustering, AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Failover Cluster ve Replication 

teknolojilerde tecrübeli olmak, 
9) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
10) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
XIV-) KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı- Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) (1 Kişi)  
1) Yazılım geliştirme konusunda en az 6 yıllık tecrübe sahibi olmak, 
2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 4 yıl çalışmış olmak, 
3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak, 
4) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 
5) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
6) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
7) Hibernate/ORM konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
8) RESTful web servis, SOAP, mikroservis mimarisi, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
9) TFS, GIT, SVN Versiyon kontrol sistemlerini kullanmış, CI-CD ve DevOps süreçleri 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
10) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
11) Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve OOP, Design Patterns hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
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12) Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek, 
13) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
14) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak 

uygulamalar geliştirmiş olmak, 
15) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
16) Web uygulamaları, Responsive Design, Javascript, Typescript konularında bilgi sahibi 

olmak, 
17) Loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak, 
18) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak, 
19) Tercihen Mikroservis mimarisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
20) Tercihen Docker, Kubernetes konteyner yapıları ve mimarileri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
21) Tercihen Angular, React, VueJs ön yüz teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
22) Tercihen NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak, 
23) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
24) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
25) Tercihen NET Core, .NET Framework, C# konularında bilgi sahibi olmak. 
II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ 
Başvurular dijital ortamda 22.08.2022-01.09.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya 
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir. 
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma 

sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin 
belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet 
dökümü, 

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge. 
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel 

programlama dilini bildiğini gösterir belge, 
a. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler. 
b. Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği 

sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama 
şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle 
sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

c. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak 
adayların belirlenmesinde geçerli, KPSS P3 puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun 
toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak 
değerlendirilecektir) 

d. Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, 
e. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu 

belge) 
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III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) 
aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu 
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 
tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli 
giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. 

IV) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 

yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile Başarılı olan 
adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan 
edilecektir. 

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

V) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel 

şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri 
başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. 

VI) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet 

adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. 
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 
Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon 

sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını 
taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet 
Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel 
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında 
sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. 

VII) ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) 

bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında 
belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 
Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

VIII) DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını 

ibraz edeceklerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
IX) İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)  
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara   
    9196/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/392,

393, 394, 395, 396)

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife

Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/34)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 10282

Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/08/2022 Tarihli ve 10299

Sayılı Kararı

DÜZELTME: 15/6/2022 Tarihli ve 5738 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


