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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği Başkanlığında görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-

kanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet

Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendinde yer alan “bina ve müştemilatı” ibaresi “bina ve müştemilatı ile araç” şeklinde değiş-

tirilmiş, (n) bendinde yer alan “makyaj ve saç modellerinde” ibaresi “makyaj, saç modelleri

ve renklerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İkmal ve

Bakım” ibaresi “Destek Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“(3) Polis Amirleri Eğitim Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yar-

dımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı

Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sıra-

sında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulun-

durularak aynı sırada belirlenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün

onayıyla belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, takviye hazır kuvvet,

arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde

yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, top-

lum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim

merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destek-

leme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, koruma hizmetlerinde çalışan perso-

nel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmet-

leri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler,

bu Yönetmeliğe ekli bulunan I sayılı cetvelde belirtilmiştir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan

hak sahibi personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hiz-

metin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile

kullanma süresi bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilmiştir.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Üniformada bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması,

kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretleriyle, düğme ve diğer aksesuarlar Özel Harekat Branşlı per-

sonel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet perso-

neli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel hariç, personel tarafından kendi

imkanlarıyla temin edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli,

Takviye Hazır Kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, Çevik

Kuvvet ve Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz

polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler

(yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmet-

lerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,

koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri

inceleme birimlerinde görevli personelin bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belir-

tilen kıyafet ve teçhizatlarının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak

işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı

bulundukları Başkanlıklar ve Daire Başkanlıklarınca, I sayılı cetvelde belirtilen kıyafet ve teç-

hizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, ko-

kartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri ise bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“k) Polis Arama ve Kurtarma branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin EK-20/B’sinde

gösterilmiştir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddelerinde yer alan “İkmal ve Ba-

kım” ibareleri “Destek Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, Ek-1/I,

Ek-2/B ve Ek-20/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık bilgi yönetim sistemi hizmeti sağlayı-

cılarının uyacakları kurallara, sağlık bilgi yönetim sistemlerinin alım süreçlerine, standartlarına
ve tescil işlemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; sağlık bilgi yönetim sistemi hizmeti sağlayıcıları ile

bu hizmetten yararlanan sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alıcılarının uymaları gereken ku-
rallara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemini,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Cihaz: Sağlık hizmeti sunucularında kullanılan, sağlık hizmeti üretmek ya da sağlık

hizmeti üretmeye yardımcı olmak amacı ile veri oluşturma, ölçme, denetleme, görüntüleme,
dönüştürme amacı ile çalıştırılan her türlü aygıtı veya sistemi,

ç) CMMI: Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonunu (Capability Maturity Model In-
tegration),

d) DICOM: Tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan iki ve üç boyutlu bilimsel verilerin
depolanması, görüntülenmesi ve analizinde kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş olan dijital
veri formatını (Digital Imaging and Communications in Medicine),

e) Entegrasyon: Herhangi bir SBYS ya da cihazın, yüksek kalitede ve etkinlikte sağlık
hizmeti üretebilmek için, diğer SBYS ya da cihazlarla ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte karşılıklı
veri alışverişi yapılması işini,

f) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini bir-
birine bağlayan elektronik kaydı,

g) Entegre edilebilir cihaz: Entegrasyon sağlamak için gerekli her türlü yazılımı üze-
rinde barındıran, entegrasyon dokümanı olan, gerektiğinde cihaz hizmeti sağlayıcısı tarafından
entegrasyon hizmet veya desteğinin sağlanabildiği her türlü cihazı,

ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
h) Görüntü: VTYS terminolojisinde VIEW olarak da bilinen, gerektiğinde birden çok

VTYS tablosunu kendi aralarındaki ilişkileri kullanarak birleştirebilen, genellikle başkaları ta-
rafından verinin daha anlamlı şekilde görülebilmesini sağlayan VTYS nesnesini,

ı) İdare: SBYS hizmetini alan kamu kurumları ile kamu sağlık tesisi yönetimlerini,
i) KTS: Kayıt Tescil Sistemini,
j) KTS Yetki Belgesi: SBYS hizmeti sağlayıcısının KTS’de kayıtlı olduğunu ve aktif

listede yer aldığını doğrulayan belgeyi,
k) PACS: Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemlerini (Picture Archiving and Commu-

nication Systems),
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l) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu
hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,

m) SAMİLOG: SBYS veri tabanında bulunan kayıtlarla ilgili yapılan değişikliklerin
olay ve iz kayıtlarını tutmak amacı ile Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak internet site-
sinde yayımlanan Sağlıkta Minimum Loglama Standardını,

n) SBYS: Sağlık hizmeti sunucuları tarafından klinik, idari ya da yönetimsel amaçlarla
kullanılan, gerektiğinde diğer bilgi yönetim sistemleri ile veri alışverişi yapabilen ve Sağlık
Bilgi Yönetim Sistemleri olarak adlandırılan yazılımları,

o) SBYS hizmeti alıcısı: SBYS hizmetini alan idareleri ve sağlık hizmeti sunucularını,
ö) SBYS hizmeti sağlayıcısı: SBYS hizmeti sunmak üzere Kayıt Tescil Sisteminde

kayıt edilerek yetkilendirilmiş olan gerçek veya tüzel kişiyi,
p) SBYS yetkilisi: SBYS hizmeti sağlayıcısının imzaya yetkili temsilcisini,
r) SPICE: Yazılım süreç geliştirme yetenek düzeyini (Software Process Improvement

and Capability Determination),
s) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ş) ÜTS: Ürün Takip Sistemini,
t) VEM: Sağlık hizmeti sunucularının yerel veri tabanlarında tutmuş oldukları verilere

ait tablo ve alanların ulusal standartlara uyumunu sağlamak, veri kayıplarını asgari düzeyde
tutmak, adaptasyonu hızlandırarak vatandaşların geçmiş verilerine erişimini kolaylaştırmak ve
sürecin kesintisiz ilerlemesini temin etmek amacı ile Genel Müdürlük tarafından geliştirilen
ve SBYS hizmeti alıcılarının SBYS değişiklikleri ile diğer veri aktarımı süreçlerinde kullanılan
Minimum Veri Modelini,

u) VEM Görüntüsü: SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından VEM’e uygun olarak hazır-
lanan ve güncellenen, SBYS’nin minimum içeriğini tanımlayan Minimum Veri Modeli görün-
tüsünü (view),

ü) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

v) VTYS: İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemini (RDBMS-Relational Database Ma-
nagement System),

y) Zaman damgası: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı ta-
rafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar ve Kayıt Tescil Sistemi

Genel kurallar
MADDE 5- (1) SBYS hizmeti sağlayıcıları, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
a) SBYS’nin; Bakanlık tarafından belirlenen veri tanımlarına, iş kurallarına, yayımlanan

yazılım sürüm notlarına, yayımlanan sağlık bilişim standartlarına ve veri gönderimi servislerine
uyumlu olmasını sağlamak.

b) Sağlık hizmeti sunucularında faaliyet gösterebilmek için KTS’de kayıtlı olmak.
c) Veri gönderimi servislerini SBYS hizmeti sağlayıcısına ait olmayan donanımlardan

kaynaklanan arızalar dışında kesintisiz çalıştırmak; verilerin oluştuğu anda doğru bir şekilde
gönderilmesi ile gönderilen verilerin tam ve doğru olmasını sağlamak için teknik gereklilikleri
yerine getirmek. 

ç) SBYS hizmeti alımı ve değişikliği süreçlerinde, SBYS hizmeti alıcısı tarafından be-
lirlenen zaman aralığındaki VEM görüntülerinin herhangi bir gerekçe ile başka bir sisteme ak-
tarılmak üzere istenmesi durumunda ilgili görüntüleri SBYS hizmeti alıcısına teslim etmek.
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d) SBYS hizmet süresinin sonunda sistemin kapatılmasını takiben yedekleri eksiksiz
olarak almak ve güncel VEM sürümü görüntüleri ile birlikte SBYS hizmeti alıcısına teslim et-
mek.

e) İdarenin uygun ortamı sağlaması hâlinde SBYS’yi, sözleşmenin sona erdiği tarihten
itibaren iki ay süre ile tüm raporlama özellikleri çalışır durumda ve herhangi bir değişiklik ya-
pılmasına izin vermeyecek şekilde açık tutmak.

f) Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yapılmasına onay verilen tüm projelerden
Genel Müdürlükçe gerekli görülenlere tam entegre olmak.

g) Genel Müdürlük tarafından yayımlanan diğer politika, kılavuz ve kurallara uymak.
Sisteme kayıt ve aktif liste
MADDE 6- (1) SBYS hizmeti sağlayıcılarının kayıt süreçleri, Genel Müdürlük tara-

fından geliştirilen Kayıt Tescil Sistemi üzerinden yürütülür. KTS’ye kayıt için gerekli olan bel-
geler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) KTS’ye kayıt için gerekli olan belgeler Genel Müdürlüğe resmî yazı ile iletilir, ka-
yıtlı elektronik posta (KEP) ile Bakanlığa gönderilir ya da e-Devlet üzerinden KTS’ye yükle-
nir.

(3) KTS’ye kayıt olacak SBYS hizmeti sağlayıcılarından ayrıca aşağıdaki belgeler is-
tenir:

a) TS ISO/IEC 17021 standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK)
akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınmış TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi belgesi.

b) TS ISO/IEC 17065 akreditasyonuna sahip olup SPICE baş tetkikçisi bulunan kurum
ve kuruluşlardan alınmış TS ISO/IEC 15504 en az ikinci seviyede SPICE belgesi veya CMMI
baş tetkikçisi olan kurum ve kuruluşlar ile şirketlerden alınmış en az üçüncü seviyede CMMI
belgesi (TS ISO/IEC 15504 en az ikinci seviyede SPICE belgesine, TSE tarafından eşdeğer
bir belge yayımlanması durumunda TSE tarafından yayımlanan eşdeğer belge SPICE belgesi
yerine kabul edilir. Eşdeğer belgenin yayımlanma tarihinden sonra başvurusu yapılan ve temin
edilen SPICE belgeleri kabul edilmez.). 

c) ÜTS kaydı gerektiren SBYS yazılımlarını üreten SBYS hizmeti sağlayıcılarından
(b) bendinde belirtilen belge yerine ÜTS kaydına ilişkin belge istenir. Ancak SBYS hizmet
sağlayıcısının ÜTS kaydı gerektirmeyen SBYS yazılımı da üretmesi halinde (b) bendinde be-
lirtilen belge de istenir.

(4) Belgelerini eksiksiz teslim eden SBYS hizmeti sağlayıcılarının SBYS’leri, Genel
Müdürlük veya yetkilendirdiği bir kuruluş tarafından denetlenir ve denetimden başarıyla ge-
çenler KTS’ye kaydedilir. SBYS hizmeti sağlayıcılarına, gizlilik sözleşmesi imzalandıktan
sonra gerçek ortamda veri gönderebilmeleri için yazılım erişim kodu teslim edilir. Yazılım eri-
şim kodunun muhafazasından SBYS yetkilisi sorumludur.

(5) KTS’ye kayıtlı SBYS hizmeti sağlayıcıları; SBYS’lerini, sürümlerini ve mimarile-
rini KTS portali üzerinden günceller. Kaydedilen bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik
olması halinde bu değişiklikler en geç on iş günü içerisinde KTS’ye işlenir.

(6) Kayıt ve denetim süreçleri başarı ile tamamlanan SBYS hizmeti sağlayıcıları aktif
listeye alınarak Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(7) Genel Müdürlük, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni SBYS türlerinin de KTS’ye
tescil edilmesine karar verebilir. Yeni SBYS türünün KTS’ye tescil edilmesini müteakip ilgili
SBYS hizmeti sağlayıcılarının KTS’ye kayıt olmaları ve üçüncü fıkrada istenilen belgeleri
ibraz etmeleri için bir yıl süre verilir.
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Pasif liste
MADDE 7- (1) Aktif listede yer alan SBYS hizmeti sağlayıcıları denetlenir. Denetim

sonucunda herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde SBYS hizmeti sağlayıcısı uyarılır ve
bu eksikliklerin belirlenen süre içerisinde giderilmesi istenir. Belirlenen süre içerisinde ilgili
eksiklikleri gidermeyen SBYS hizmeti sağlayıcısı pasif listeye alınır. 

(2) Pasif listeye alınan SBYS hizmeti sağlayıcısı aktif listeye geçene kadar KTS yetki
belgesi alamaz.

Sistemden silinme
MADDE 8- (1) Pasif listeye alınmasını takip eden üç ay içinde aktif listeye geçemeyen

SBYS hizmeti sağlayıcısı ile son bir yıl içerisinde üç defa pasif listeye alınan SBYS hizmeti
sağlayıcısı KTS’den silinir.

(2) Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunan, veri gönderimlerine veya standartlara uyum
konusunda yanıltıcı işlem yapan ya da yazılım erişim kodunu üçüncü kişilerle haksız fayda
sağlamak amacıyla paylaştığı tespit edilen SBYS hizmeti sağlayıcısı, herhangi bir uyarıya gerek
kalmaksızın KTS’den silinir ve KTS’ye yeniden kaydedilmek için yaptığı başvuru bir yıl sü-
reyle kabul edilmez.

(3) 16 ncı ve 17 nci maddelerde yer alan hükümlere aykırılığın tespiti hâlinde ilgili
SBYS hizmeti sağlayıcısı KTS’den silinir.

(4) KTS’den silinme tarihinden itibaren SBYS hizmeti sağlayıcısının yazılım erişim
kodu en geç üç ay içerisinde kullanıma kapatılır. İlgili sağlık tesisinin resmî olarak talebi ha-
linde yeni SBYS hizmeti alım süreci de göz önünde bulundurularak bu süre altı aya kadar Ba-
kanlıkça uzatılabilir. Ancak SBYS hizmet sağlayıcısı KTS’de aktif listeye geçinceye kadar
yeni bir sağlık hizmeti sunucusunda hizmet veremez.

(5) KTS’den silinen SBYS hizmeti sağlayıcısının KTS’ye yeniden kaydına ilişkin iş-
lemler, 6 ncı maddede öngörülen hükümlere uygun olarak yürütülür. 

(6) SBYS hizmeti sağlayıcısının KTS’de pasif listeye alınması veya KTS’den silinmesi
hâlinde faaliyet göstermekte olduğu sağlık hizmeti sunucularının bağlı bulunduğu il sağlık mü-
dürlüklerine Genel Müdürlük tarafından bildirim yapılır.

KTS yetki belgesi
MADDE 9- (1) Aktif listede yer alan SBYS hizmeti sağlayıcısının isteği üzerine KTS

yetki belgesi düzenlenir. Üzerinde geçerlilik süresi bulunmayan veya doğrulanabilir nitelikte
olmayan KTS yetki belgesi geçersiz sayılır.

(2) SBYS hizmeti sağlayıcısı olmayıp, herhangi bir SBYS hizmeti sağlayıcısının izni
ile SBYS’yi ticari faaliyetlerine konu eden gerçek ve tüzel kişilere KTS yetki belgesi veril-
mez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SBYS Hizmeti Alımı ve Kamu Hastaneleri Bilişim Süreçleri

SBYS hizmeti alımı süreçleri
MADDE 10- (1) İdare, SBYS hizmeti alımı süreçlerini Genel Müdürlük tarafından in-

ternet sitesinde yayımlanan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzuna göre yürütür. İda-
reler, bu kılavuz ile çelişmeyen hükümleri şartnamelere veya yöntem beyanı dokümanına ek-
leyebilir.

(2) İdare tarafından SBYS hizmeti alımı süreçlerinde kullanılacak teknik şartnameler
veya teknik dokümanlar, Genel Müdürlükçe Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzuna
göre oluşturulan Alım Kılavuzu Sihirbazı üzerinden hazırlanır. İdare, Alım Kılavuzunda yer
alan hükümler ile çelişmeyen isteklerine özel hükümler başlığı altında yer verir.
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(3) İdare, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında SBYS
hizmeti sağlayıcısından KTS yetki belgesini ibraz etmesini ister. İdare; 4/3/2009 tarihli ve
27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönet-
meliğinin Ek-2’sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (h) bendi uyarınca düzenlenecek idari şartnamenin
7.1 maddesinin (h) bendinde, KTS yetki belgesini ister. Birden fazla SBYS hizmeti alımlarında
iş, meri mevzuat hükümleri kapsamında kısmi teklife açılabilir. SBYS hizmeti sağlayıcısı alt
yüklenicilerle de teklif sunabilir ancak SBYS hizmeti sağlayıcısı olan alt yüklenicilerin her bi-
rinin KTS’de kayıtlı olması ve KTS yetki belgesi sunması zorunludur.

(4) SBYS hizmeti alımı süreçlerinde alımı yapılacak her SBYS için ayrı KTS yetki bel-
gesi istenir. SBYS hizmeti alımı süreçlerinde alımı yapılacak olan SBYS’lerden herhangi birini
alt yüklenicinin sağlayacak olması hâlinde, alt yüklenici tarafından temin edilecek olan SBYS
için de KTS yetki belgesi istenir.

(5) SBYS hizmeti alıcısı, SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulan KTS yetki bel-
gesinin geçerliliğini kontrol eder.

(6) Kit karşılığı laboratuvar cihazı alımı veya rapor okuma hizmeti alımı gibi ana hiz-
metin SBYS olmadığı ancak hizmetin unsurunun bir parçasının SBYS hizmeti olduğu durum-
larda ana yükleniciden KTS yetki belgesi istenmez. Ancak hizmete ait sözleşme işlemleri es-
nasında ilgili SBYS hizmeti sağlayıcısına ait KTS yetki belgesi SBYS hizmeti alıcısına sunulur.
KTS’ye kayıtlı olmayan SBYS hizmeti sağlayıcıları bu hizmetler için alt yüklenici olarak ça-
lıştırılamaz veya bunlar tarafından geliştirilen yazılımlar bu hizmetlerde kullanılamaz. 

(7) Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) için açık kaynak kodlu VTYS tercih edilebilir,
bu konuda sorumluluk tamamen SBYS hizmeti sağlayıcısına aittir. 

(8) VTYS’nin açık kaynak kodlu olması durumunda lisans ile ilgili ibareler dikkate
alınmaz.

(9) SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından temin edilen SBYS yazılımının çalışabildiği
VTYS altyapısının İdarenin sahip olduğu VTYS’den farklı bir VTYS olması durumunda ge-
reken VTYS lisansları SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından temin edilir.

(10) VTYS için gerekecek diğer her türlü lisans sözleşme süresince SBYS hizmeti sağ-
layıcısı tarafından İdare adına lisanslandırılmalı ve her türlü lisans İdarenin kendi şartnamele-
rinde belirtilen süreler içerisinde İdareye teslim edilmelidir.  

(11) VTYS’nin performansından SBYS hizmeti sağlayıcısı sorumludur.
Kamu hastaneleri bilişim süreçleri
MADDE 11- (1) Kamu hastanelerinde, birimlerin talepleri doğrultusunda SBYS’lerde

yapılacak iyileştirme, güncelleme ve ek geliştirmelerin tıbbi, idari ve teknik açılardan değer-
lendirilmesi için hastanelerde, yazılım geliştirme süreçlerini SBYS hizmeti sağlayıcısı ile bir-
likte yönetmek üzere Talep Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Talep Değerlendirme Komisyonunda; gelen talepleri tıbbi açıdan değerlendirmek
üzere başhekim veya yardımcısı, idari açıdan değerlendirmek üzere hastane müdürü veya yar-
dımcısı, bakım hizmetleri müdürü veya yardımcısı, bilgi işlem sorumlusu ile İdare tarafından
belirlenen diğer çalışanlar yer alır. Komisyona ilgili SBYS hizmeti sağlayıcısından da katılım
sağlanır ve geliştirme süreçleri birlikte değerlendirilir. İhtiyaç olması hâlinde bu komisyonlara,
hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğü bünyesindeki teknik personelden görevlendir-
me yapılır. Tüm ili kapsayan SBYS hizmeti alımlarında Talep Değerlendirme Komisyonu ilgili
il sağlık müdürlüğünün bünyesinde kurulabilir.

(3) Talep Değerlendirme Komisyonu; İdarenin belirleyeceği tarihlerde toplanarak SBYS
hizmeti sağlayıcısına iletilecek talepleri değerlendirir. Komisyon, teknik şartnamede yer alan
ve modüller kapsamında kalmak kaydıyla yapılmasına karar verilen talepleri önemine göre sı-
ralar, taleplerin yerine getirilmesi için ortak ve makul bir süre belirleyerek SBYS hizmeti sağ-
layıcısına iletir. Komisyondan geçmeyen talepler SBYS hizmeti sağlayıcısına gönderilemez
ve SBYS hizmeti sağlayıcısı yükümlülük altına sokulamaz. 
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(4) İdare, bilgi işlem ile ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olan bir personeli
bilgi işlem sorumlusu olarak görevlendirir. Bilgi işlem sorumlusu, görev yaptığı yerde sağlık
bilgi sistemlerine ilişkin tüm süreçleri takip eder, gerekli iş ve işlemleri yerine getirir. Bilgi iş-
lem sorumlusu olarak görevlendirilen personel mümkün olduğu kadar başka birimlerde çalış-
tırılmaz. Bilgi işlem sorumlusunun görevleri, hizmet kıstasları, birimin fiziki şartları ve genel
işleyişi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 

(5) İdare, mevcut donanım ve yerel ağ cihazlarının kesintisiz çalıştırılabilmesi için ge-
rekli olan bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri ile ek donanımı temin eder.

(6) İdare, kendisine verilen son yedek üzerinde veri kurtarma testi yapmasını SBYS
hizmeti sağlayıcısından ister ve gerekli kontrolleri sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Standartlar ve Entegrasyon, Görüntüleme, Veri Modeli, Verinin Teslimi ve Aktarımı,

Veri Yedekleme ve Arşivleme

Standartlar ve entegrasyon
MADDE 12- (1) Genel Müdürlük tarafından kullanımına karar verilen bilişim stan-

dartları ve veri gönderiminde dikkat edilecek hususlar Genel Müdürlüğün internet sitesinde
yayımlanır ve gerektiğinde güncellenir.

(2) SBYS’ler, sağlık hizmeti sunucularının entegrasyona uygun cihazlarına, sistemlerine
ve Bakanlıkça geliştirilen diğer sistemlere uyum sağlar.

(3) İdare, SBYS hizmeti alımı dokümanlarında veya sözleşmelerinde entegre edilecek
sistem ve cihazların listesini tanımlar. Hizmet alımına ilişkin dokümanlarda veya sözleşmelerde
önceden tanımlanmayan sistem ve cihazlar hariç olmak üzere Bakanlıkça geliştirilen sistemlere
entegrasyon için İdareden bedel talep edilemez. Kamu özel iş birliği modeli ile işletilen hasta-
nelerde faaliyet gösteren SBYS hizmeti sağlayıcıları, sözleşmede aksi belirtilmedikçe İdareden
sistem ve cihaz entegrasyonları için ücret talep edemez.

(4) Entegrasyon yapılacak sistemler ile cihazlara ait puantaj tablosu Genel Müdürlüğün
internet sitesinde yayımlanır ve her altı ayda bir güncellenir. Sistem ve cihaz entegrasyon ücreti,
puantaj tablosunda belirtilen puan ile katsayının çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçemez. 

(5) Cihaz entegrasyon katsayısı Genel Müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğün in-
ternet sitesinde yayımlanır.

(6) Entegrasyonlar sağlık hizmeti sunumunu aksatmayacak şekilde yapılır. Sağlık hiz-
meti sunumunu aksatacak olmasına rağmen yapılması zorunluluk arz eden değişiklik ve en-
tegrasyon işleri ise SBYS hizmeti alıcısının bilgisi ve yönetiminde gerçekleştirilir.

(7) SBYS hizmeti sağlayıcılarının sağlık hizmeti sunucularına ait cihazlara ve Bakan-
lığın veri merkezlerine erişiminin ne şekilde olacağına dair kurallar Genel Müdürlük tarafından
belirlenir.

(8) Entegre edilecek cihaz veya sistemlere ait entegrasyon dokümanları İdare tarafından
SBYS hizmeti sağlayıcısına teslim edilir. Entegrasyon dokümanları teslim edilmeyen ve en-
tegrasyon kabiliyeti bulunmayan cihaz veya sistemlerin entegrasyonu SBYS hizmeti sağlayı-
cısından talep edilmez.

Görüntüleme
MADDE 13- (1) Doğru hastaya doğru çekimin yapılabilmesi amacıyla PACS sistem-

lerinde DICOM çalışma listesi kullanılır ve tıbbi görüntü ile bu görüntüye ait istem bilgilerinin
eşleştirilmesi sağlanır. SBYS hizmeti alıcısı, bu sistem kullanılmadan yapılacak hasta girişle-
rinin önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(2) Radyoloji ve patoloji raporlarının hekim tarafından onaylandıktan sonra değiştiril-
mesi gerekirse bu değişiklikler yeni bir ek rapor ile sisteme kaydedilir. Onaylanmış raporlar
üzerinde değişikliğe izin verilmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılır.
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(3) PACS sistemi kullanan sağlık hizmeti sunucularının Teletıp Sistemine entegre ol-
maları sağlanır. Entegrasyon takvimi ve ayrıntılı entegrasyon dokümanları Genel Müdürlük
tarafından yayımlanır.

Veri modeli, verinin teslimi ve aktarımı
MADDE 14- (1) VEM görüntüsünün oluşturulmasında, Genel Müdürlükçe yayımlanan

güncel VEM Kılavuzu esas alınır. VEM görüntüleri, sağlık hizmeti sunucusunun yerel veri ta-
banında bulunan ve VEM Standardının içerisinde yer alan tüm verileri içerecek şekilde oluş-
turulur. Oluşturulan VEM görüntülerinin kayıt sayısı ile sağlık hizmeti sunucusunun yerel veri
tabanında VEM görüntüsü ile ilişkili tablo veya tablolarda bulunan kayıt sayısı tutarlı olmalı-
dır.

(2) SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından oluşturulan VEM görüntüleri, Genel Müdür-
lükçe hazırlanan VEM Doküman ve Veri Tabanı Analiz Programı ile denetlenir.

(3) Sağlık hizmeti sunucusuna özgü olup VEM içerisinde bulunmayan veriler için
SBYS hizmeti alıcıları, ilgili veri tabanı sorgularını bir önceki SBYS hizmeti sağlayıcısına ha-
zırlatır ve yeni başlayacak SBYS hizmeti sağlayıcısına teslim eder. Veri tabanı sorgusu ve so-
nucu olmayan veya VEM içerisinde bulunmayan verilerin aktarılması yeni SBYS hizmeti sağ-
layıcısından istenmez.

(4) Bir önceki SBYS hizmeti sağlayıcısı, verilerin tamamını orijinal veri tabanı forma-
tında VEM’e uygun görüntüleri de içerecek şekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya
ortamında üç kopya halinde SBYS hizmeti alıcısına teslim eder. Teslim sırasında düzenlenecek
olan tutanakta; varsa DVD/CD numarası, HDD seri numarası gibi ilgili medya ortamını tanım-
layan işaretler, dosyaların boyutu ve oluşturulma tarihi, her bir tablodaki kayıt sayılarını gös-
teren bir doküman, dosyaları teslim eden SBYS yetkilisi ile teslim alan SBYS hizmeti alıcısı
yetkilisinin bilgileri yer alır. 

(5) SBYS hizmeti alıcısı, geçmiş yıllarda kullanılan SBYS’lerde bulunan ve bu
SBYS’leri ayrı ayrı açarak ulaşabildiği verilerin tamamının SBYS’ye aktarımını, mevcut SBYS
hizmet sağlayıcısından teknik destek alarak yapar. Bunun için gerekli olan veri tabanı yönetim
sistemi erişim bilgileri, VEM görüntüsünü de içerecek şekilde SBYS hizmeti alıcısı tarafından
temin edilir.

(6) PACS sistemlerinde oluşan görüntüler orijinal DICOM formatı veya kayıpsız JPEG
formatında SBYS hizmeti alıcısına teslim edilir veya onun göstereceği ortamlara yüklenir. Ön-
ceki SBYS hizmeti sağlayıcısının sıkıştırma formatı kullanmış olması hâlinde; görüntüleri aç-
mak için gerekli olan üçüncü parti yazılım bileşenleri, bu bileşenlerin veri aktarımı için öngö-
rülen sürenin sonuna kadar gerekli olan lisansları ve bunların nasıl kullanılacağına dair dokü-
manlar, SBYS hizmeti alıcısına teslim edilir.

(7) İdare, sistemlerindeki geçmiş yıllara ait verilerin VEM görüntülerini elde edememesi
hâlinde, verilerin VEM görüntüsü biçimine dönüştürülmesi için herhangi bir SBYS hizmeti
sağlayıcısından hizmet alımı yapabilir. Bu hizmet alımı kapsamında idare tarafından VEM gö-
rüntüsü için ödenecek hizmet bedeli, mevcut SBYS hizmeti sağlayıcısına ödenen aylık SBYS
hizmeti bedelinin veya demirbaşa kayıtlı yazılımlar için ödenen aylık bakım destek bedelinin
yüzde yirmisini geçemez. Bu bedelin hesaplanmasında personel ve donanım maliyetleri dâhil
edilmez.

(8) Veri aktarımı ile veri modelinin oluşturulmasında SBYS’lerin yetkinliğini test etmek
için Genel Müdürlük tarafından internet sitesinde duyurulan tarihlerde Veri Aktarımı Teknik
Yetkinlik Testi yapılır. Bu teste katılarak VEM’e göre kendi veri modelini oluşturan ve teslim
edilen örnek veriler için başarılı bir şekilde aktarım sağlayan SBYS hizmeti sağlayıcılarına bir
yıl süre ile geçerli Veri Aktarımı Teknik Yetkinlik Belgesi verilir. Bu belgeyi almaya hak ka-
zanan SBYS hizmeti sağlayıcıları, hizmet alımı süreçlerinde veri aktarımı ve teslimiyle ilgili

25 Ağustos 2022 – Sayı : 31934                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



olarak yazılımları için kendilerinden demonstrasyon istenilmesi durumunda demonstrasyonun
bu bölümünden başarıyla geçmiş sayılır. Veri Aktarımı Teknik Yetkinlik Belgesine sahip SBYS
hizmeti sağlayıcılarına ait SBYS’lerin işlevselliğine yönelik demonstrasyon çalışmaları, örnek
veri formatları veya SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından oluşturulmuş örnek veri yapısı üze-
rinden yapılır.

(9) Karar Destek Sistemleri gibi sistemlerde analiz amaçlı veri sorgulamaları VEM üze-
rinden yapılabilir. Buna istinaden VEM görüntüleri içerisinde yer almayan ancak eklenmesi
istenilen veriler gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletilir, gerekli ve yeterli bulunması
halinde Genel Müdürlükçe bir sonraki VEM sürümüne eklenir. İdare, SBYS hizmeti sağlayı-
cılarından bu amaçla herhangi bir web servis veya farklı bir ortama veri gönderimi talebinde
bulunmaz.

(10) SBYS hizmeti sağlayıcısından VEM dışında herhangi bir görüntü oluşturması is-
tenmez ancak gerekli durumlarda güvenlik, gizlilik ve performans gibi hususlar gözetilmek
suretiyle ihtiyaç duyulması halinde SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından SBYS hizmeti alıcısına
VEM üzerinden sadece verileri okuma yetkisi verilir. Eksikliği saptanan veriler için yeni VEM
görüntüsü istekleri ise Genel Müdürlüğe iletilir.

(11) Sağlık hizmeti sunucusunda faaliyet göstermekte olan SBYS hizmeti sağlayıcısının
herhangi bir sebeple değişmesi durumunda veri aktarımı için analiz verisi SBYS hizmeti alıcısı
tarafından yeni SBYS hizmeti sağlayıcısına teslim edilir ve VEM standardına göre veri akta-
rımının yapılması sağlanır. Aktarılan verilere görüntüleyici ya da benzeri araçlardan değil veri
tabanından bütünlüğü bozmadan doğrudan SBYS uygulaması üzerinden ulaşılabilmelidir.
VEM’e uygun olarak hazırlanan verilerin aktarımında, Genel Müdürlükçe belirlenerek her
VEM sürümünde yayımlanan sürelere riayet edilir. Hastanın geçmiş sağlık verisine ihtiyaç du-
yulması durumunda yeni SBYS hizmeti sağlayıcısı, ilgili kayıtlara en kısa süre içerisinde erişir
ve gerekli aktarımı en kısa sürede sağlar.

(12) AHBS hizmeti alımı ve değişiklik süreçlerinde önceki AHBS hizmeti sağlayıcısı,
aile hekiminin kullanımı ve hizmetin sürekliliği için VEM görüntülerini içeren veri tabanı ye-
değini oluşturmakla yükümlüdür. İlgili veri tabanı yedeği, taşınabilir ortamda imza karşılığında
aile hekimine teslim edilir.

(13) Aile hekiminin herhangi bir gerekçe ile görevden ayrılması veya yer değiştirmesi
durumunda önceki aile hekimi tarafından VEM görüntülerini içeren veri tabanı yedeği AHBS
vasıtası ile alınır ve taşınabilir ortamda imza karşılığında il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim
edilir. Bu sürecin sonunda aile hekimi, kendi bilgisayarında hastalara ilişkin bulunan tüm ve-
rileri güvenli bir şekilde yok eder.

(14) VEM’de yapılacak sürüm değişikliklerine Genel Müdürlüğün internet sitesinden
erişim sağlanır. SBYS hizmeti sağlayıcısı, VEM yeni sürümünün yayımlanarak duyurulma-
sından itibaren en geç iki ay içerisinde sisteminde gerekli güncellemeleri yapar.

(15) SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumunun
merkezi sistemlerine veri gönderimi yapılırken, SBYS hizmeti sağlayıcısına verilen yazılım
erişim kodu kontrolü ve SBYS hizmeti sağlayıcısı ile sağlık hizmeti sunucusu eşleştirme kont-
rolü yapılır.

(16) SBYS hizmeti alıcısına ait yedeklerin ve/veya güncel VEM sürümüne uygun gö-
rüntülerin aktarılması için Bakanlık tarafından altyapı hazırlanması durumunda yedekler ve/veya
VEM görüntüleri Bakanlığa aktarılır.

Veri yedekleme ve arşivleme
MADDE 15- (1) SBYS hizmeti sağlayıcısı, SBYS’ye ait veri tabanı yedeklerini düzenli

olarak alır ve bu yedekleri; SBYS hizmeti alıcısının ortamlarına veya Bakanlığın belirlediği
ortamlara ya da her ikisine kaydeder. Bu yedekler içerisinde VEM’e uygun oluşturulan görün-
tüler de yer alır. SBYS hizmeti alıcısı, yedeklerin düzenli olarak alındığını kontrol eder. AHBS
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yazılımları için veri tabanı yedeği, Bakanlık tarafından herhangi bir barındırma hizmeti sunu-
lana kadar AHBS yazılımı aracılığı ile aile hekimi tarafından günlük olarak alınır ve veri gü-
venliği yine aile hekimi tarafından sağlanır.

(2) Yedeklenen verilerin orijinal verileri yansıtması ve başarılı bir şekilde yedeklenip
yedeklenmediğinden emin olunması için SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından en az altı ayda
bir defa geri dönüş testi yapılır ve test sonuçları tutanak ile kayıt altına alınır. Tutanakta SBYS
hizmeti alıcısının temsilcisine ait imza da bulunur. Geri dönüş testi için gerekli olan donanım
ve lisans maliyeti SBYS hizmeti alıcısı tarafından karşılanır. AHBS için geri dönüş testleri,
Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir.

(3) Alınan yedeklerin bir kopyası, uygun ortamın sağlanması durumunda ilgili SBYS
hizmeti alıcısının belirlediği farklı bir fiziksel lokasyona aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik, İz Kayıtları, Denetim ve Yaptırım

Gizlilik
MADDE 16- (1) Sağlık hizmeti sunumu kapsamında işlenen kişisel veriler bakımından

SBYS hizmeti sağlayıcısı veri işleyen sıfatını haiz olup, kişisel veri koruma mevzuatında ön-
görülen ilgili yükümlülükleri yerine getirir.

(2) Sağlık hizmeti sunumu ve ilgili süreçler kapsamında elde edilen veriler; sağlık hiz-
meti sunucularının veri kayıt ortamları, Bakanlığın merkezi sağlık veri sistemleri veya Genel
Müdürlüğün onayladığı diğer veri kayıt ortamları haricinde hiçbir yere kaydedilemez ve akta-
rılamaz. 

(3) Kişisel sağlık verilerinin muhafaza edileceği veri ortamları, talep üzerine Genel
Müdürlük tarafından kurulan bir komisyon marifeti ile uzaktan ya da yerinde denetlenir ve
onaylanır. Veriler yalnızca yurt içinde ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir. 

(4) Ülke dışında hizmet veren sağlık kuruluşlarında ise hizmet verilen yerdeki düzen-
lemeler çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) Kişisel veriler, ancak SBYS hizmeti alıcısı tarafından anonim hale getirilebilir.
SBYS hizmeti alıcısı veya Bakanlığın izni olmaksızın kişisel veriler, SBYS hizmeti sağlayıcısı
tarafından anonim hale getirilemez. Kişisel verilerin, SBYS hizmeti sağlayıcısı tarafından ano-
nim hale getirilerek farklı amaçlarla işlendiğinin tespiti halinde başta 24/3/2016 tarihli ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

Olay ve iz kayıtları
MADDE 17- (1) SBYS hizmeti sağlayıcısı, herhangi bir bilgi güvenliği ihlal olayı oluş-

tuğunda geriye dönük inceleme yapılmasını sağlamak üzere SBYS’lerde, SBYS verilerinin
saklandığı veri tabanı ortamlarında ve SBYS’lerin sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere
ilişkin sorumluluk alanında bulunan yazılım ve donanım bileşenlerinde üretilen olay ve iz ka-
yıtlarını saklamak üzere gerekli tedbirleri alır. SBYS hizmeti alıcısı, SAMİLOG kayıtlarını en
az beş yıl, diğer kayıtları ise en az iki yıl süre ile kendi sunucularında saklar. AHBS’lerin SAMİLOG
kayıtları ise AHBS üzerinden değiştirilemez şekilde veri tabanında saklanır.

(2) Olay ve iz kayıtları asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) SAMİLOG gereği oluşturulan kayıtları.
b) Veri tabanı seviyesindeki kullanıcılar tarafından yapılan veri ekleme, veri silme, veri

güncelleme ve veri tabanı nesneleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri.
(3) SBYS hizmeti alıcısı tarafından sistemde kullanılan yazılım ve donanımların imkân

ve kabiliyetleri doğrultusunda daha kapsamlı olay ve iz kaydı tutulmasının talep edilmesi ha-
linde, bu maksatla ihtiyaç duyulan kaynaklar SBYS hizmeti alıcısı tarafından sağlanır.
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(4) Olay ve iz kaydı üreten tüm sistemler, sistem genelinde tutarlı bir zaman bilgisi
oluşturulması maksadıyla SBYS hizmeti alıcısı tarafından sağlanacak bir zaman sunucusu ara-
cılığı ile senkronize edilir.

(5) Olay ve iz kayıtları; yetkisiz erişim, silinme ve değiştirmeye karşı korunur. Üretilen
olay ve iz kayıtları, Türkiye’de yerleşik nitelikli elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tara-
fından veya Genel Müdürlük tarafından sunulan nitelikli zaman damgası ile imzalanmak sure-
tiyle saklanır.

Denetim
MADDE 18- (1) Bakanlık, mevzuat hükümleri kapsamında resen veya şikâyet üzerine

SBYS hizmeti sağlayıcısını denetleyebilir ya da denetletebilir. Yapılacak olan denetim, SBYS
hizmeti sağlayıcısının sorumluluğu ile verdiği hizmetin kapsamı dışına çıkamaz.

(2) Bakanlık veya il sağlık müdürlükleri bünyesinde izleme denetleme ekipleri kurula-
bilir veya denetim faaliyetleri için görevlendirmeler yapılabilir.

(3) Uzaktan ya da yerinde yapılacak SBYS denetimlerinde aşağıdaki konular hakkında
denetleme yapılır:

a) SBYS’nin varlığı ve tekilliği.
b) Genel Müdürlük tarafından belirlenen iş akışlarına ve iş kurallarına uyumu.
c) Bakanlık merkezi veri sistemlerine entegrasyon ile veri gönderimi.
ç) Genel Müdürlük tarafından belirlenen standartlara uyumu.
d) Güncel VEM sürümüne uyumu ve veri aktarım kabiliyeti.
e) SBYS hizmeti sağlayıcısının KTS’ye kayıt durumu.
f) Kişisel verilerin korunması mevzuatı ile bilgi güvenliği düzenlemelerine uyumu.
(4) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda SBYS’ler için güvenlik ve sızma testlerini

yapar veya yaptırır.
Yaptırım
MADDE 19- (1) SBYS hizmeti alıcısı; KTS’den silinen veya pasif listeye alınan SBYS

hizmeti sağlayıcısına, aralarında imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde yaptırım uygu-
lar.

(2) SBYS hizmeti sağlayıcısı veya alıcısı tarafından yasal düzenlemelerin ihlâli halinde
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yetkinlik Puanı

Yetkinlik puanı
MADDE 20- (1) SBYS hizmeti sağlayıcısı, sağlık hizmeti sunumunun daha kaliteli,

kesintisiz ve sağlıklı yürütülmesi amacı ile değerlendirilir.
(2) SBYS hizmeti sağlayıcısının Genel Yetkinlik Puanı, Genel Müdürlüğün internet

sayfasında yayımlanır. Genel Yetkinlik Puanının hesaplanmasında aşağıdaki kurallar geçerli-
dir:

a) SBYS hizmeti sağlayıcısına ait Genel Yetkinlik Puanı hesaplanırken, Personel Kapasite
Puanı ve Teknik Değerlendirme Puanı olmak üzere iki ölçüt dikkate alınır.

b) Genel Yetkinlik Puanı; Personel Kapasite Puanı ve Teknik Değerlendirme Puanının
Genel Müdürlükçe belirlenen ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.

(3) SBYS hizmeti sağlayıcısının personel yetkinliklerini gösteren Personel Kapasite
Skorlama Ölçeği Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır ve Personel Kapasite Puanı
bu Ölçeğe göre hesaplanır.
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(4) SBYS hizmeti sağlayıcısı, Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere uygun-
luğunun tespiti amacı ile her bir SBYS için ayrı ayrı teknik değerlendirmeye tâbi tutulur ve
yapılan değerlendirme sonucunda Teknik Değerlendirme Puanı verilir. Teknik Değerlendirme
Puanının hesaplanmasında aşağıdaki kurallar esas alınır:

a) SBYS hizmeti sağlayıcısının çalıştığı en az üç farklı sağlık hizmeti sunucusunda her
yıl en az bir kez teknik değerlendirme yapılır. SBYS hizmeti sağlayıcısının üçten daha az sağlık
hizmeti sunucusunda faaliyet göstermesi hâlinde teknik değerlendirme yalnızca ilgili sağlık
hizmeti sunucularında yapılır.

b) Teknik değerlendirme, ilgili SBYS hizmeti sağlayıcısının faaliyet gösterdiği farklı
illerdeki sağlık hizmeti sunucularında yapılır. Yalnızca tek bir ilde faaliyet gösteren SBYS hiz-
meti sağlayıcısının değerlendirmesi o ilde yapılır.

c) Teknik değerlendirmenin yapılacağı sağlık hizmeti sunucuları, SBYS hizmeti sağla-
yıcısının en az altı aydır faaliyet gösterdiği sağlık hizmeti sunucuları arasından seçilir.

ç) Teknik değerlendirmeler, Genel Müdürlük personeli tarafından yapılabileceği gibi
Genel Müdürlüğün görevlendirmesi ile illerde bilişim alanında görev yapan personel tarafından
da yapılabilir. Teknik değerlendirmeler, değerlendirme yapılacak olan sağlık hizmeti sunucu-
sunun bulunduğu ilde görev yapan personel tarafından yapılamaz. 

d) Teknik değerlendirme kriterleri, sağlık hizmeti sunucularında yapılacak yıllık dene-
timler başlamadan en az bir ay önce Genel Müdürlük tarafından internet sitesinde yayımlanır
ve gerektiği durumlarda güncellenir.

(5) Açık kaynak kodlu veya lisans gerektirmeyen veri tabanı kullanan SBYS hizmeti
sağlayıcılarının Genel Yetkinlik Puanı %5 oranında artırılır. 

(6) Açık kaynak kodlu veya lisans gerektirmeyen işletim sistemi kullanan SBYS hizmeti
sağlayıcılarının Genel Yetkinlik Puanı %5 oranında artırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmazlıkların halli
MADDE 21- (1) Veri aktarımlarında yaşanan anlaşmazlıklar, ilgili SBYS hizmeti alı-

cısının hakemliğinde eski ve yeni SBYS hizmeti sağlayıcısı bir araya getirilerek çözümlenir.
Anlaşmazlığın tarafları, anlaşmazlığın çözümü için SBYS hizmeti alıcısı tarafından belirlenen
sürelere riayet eder. Çözüm sağlanamaması durumunda sözleşmeler ve ilgili mevzuat uyarınca
gerekli süreçler işletilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin
aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uy-
gulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi
ve belgeyi istemeye, bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde karar vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Alım Kılavuzu Sihirbazı Genel Müdürlükçe oluşturularak

kullanıma açılana kadar, SBYS hizmeti alımı süreçleri kapsamında hazırlanan şartname ve do-
kümanlar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir yazılım desteği olmaksızın hazırla-
nır.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 17 nci maddesi yayımı tarihinden 12 ay sonra,
b) 20 nci maddesi yayımı tarihinden 20 ay sonra,
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönet-
meliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletme-
leri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projeleri, tasarım
projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teş-
viklere yönelik uygulama ve denetim usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” şek-
linde; (ğ) bendinde yer alan “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Ar-Ge Teşvikleri
Genel Müdürlüğünü” şeklinde; (o) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhur-
başkanının” şeklinde, (v) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret
Bakanlığı” şeklinde, (ı), (k) ve (t) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) İşletme: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı tarafından desteklenen teknoloji geliştirme merkezleri ile 5746 sayılı Kanun kapsamın-
daki destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilecek gerçek ve tüzel kişileri,”

“k) Kamu personeli: Kamu personeline ait özlük haklarına sahip olmayanlardan geçici
olarak ve proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere, 10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde
yer alan kamu idarelerinde, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, üye-
lerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışındaki mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli
kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıkları ile 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel bütçeli kamu idarelerinde çalışan
memurlar ile diğer kamu görevlileri ve diğer personeli,”

“t) Desteklenecek programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya
ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça
belirlenecek diğer programları,”

“аа) Proje Değerlendirme Komisyonu: Yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uz-
man iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç
üyeli komisyonu,

bb) Proje ortağı: Rekabet öncesi işbirliği projeleri kapsamında projede yer alan kuru-
luşlardan her birini,

cc) Proje yürütücüsü: Rekabet öncesi işbirliği projeleri kapsamında proje başvurusunun
yapılmasından, projenin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değer-
lendirilmesi aşamalarında gelişme raporu, değişiklik talebi ve sonuç raporu ile gerekli olan di-
ğer bilgi ve belgelerin Bakanlığa sunulmasından sorumlu, proje ortaklarının işbirliği anlaşması
kapsamında aralarında belirledikleri proje ortağını,
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çç) Yönetici Şirket: 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-
nununa uygun ve anonim şirket olarak kurulan, teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetimi ve
işletmesinden sorumlu olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde bu Yönetmelik
kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uy-
gunluk denetimlerinin yerine getirilmesinden sorumlu teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici
şirketini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen” ibaresi “Faz-1 ya da Faz-2 çalışmala-
rından en az biri yurt içinde gerçekleştirilmeksizin yapılan Faz-3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar
Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan
“26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun” ibaresi “4691 sa-
yılı Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış
ve “temel bilimler mezunlarının” ibaresi “desteklenecek programlardan mezunların” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasında yer alan “en az bir yıl süreyle” ve “Bakan-
lığın onayının alınması” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve “iki yılı geçmemek üzere” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimi tarafından Bakanlığa bildi-
rilmesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaş-
kanınca”  şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler
eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Ba-
kanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları
ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası ku-
rumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerini des-
teklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca des-
teklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi iş-
birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge
ve destek personeli ile Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından
desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek persone-
linin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022
tarihinden önce 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi,
1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) nu-
maralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan
vergi tutarının; doktoralı olanlar ile desteklenecek programlardan birinde en az yüksek lisans
derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek prog-
ramlardan birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde
sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle
terkin edilir.”
“Ayrıca, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge
ve yenilik alanında ders vermesi ve bu dersin içeriğinin Ar-Ge, yenilik, teknoloji, inovasyon,
girişimcilik gibi hususlarla ilgili olduğunun üniversiteler tarafından tevsik edilmesi ve ilgili
Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetimi tarafından onaylanarak Bakanlığa bildirilmesi veya
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Ar-Ge ve tasarım personelinin, 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan teknoloji geliştirme
bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması ve bu mentorluk faaliyetinin, teknoloji
geliştirme bölgesi yönetici şirketi tarafından tevsik edilmesi ve ilgili Ar-Ge veya tasarım mer-
kezi yönetimi tarafından onaylanarak Bakanlığa bildirilmesi durumunda, mentorluk faaliyeti
ve ders saatine karşılık gelen sürelerin toplamda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışma-
ları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Buna ilave olarak gelir vergisi sto-
pajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının
veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fık-
rada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de ilgili Ar-Ge veya
tasarım merkezi yönetimi tarafından Bakanlığa bildirilmesi durumunda gelir vergisi stopajı
teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı be-
lirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar
kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer
alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, beşinci fıkrasında
yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine” ibaresi “Sosyal
Güvenlik Kurumuna” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “haftalık kırk beş saati” ibaresi
“işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan
“Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Hazine ve Maliye Ba-
kanlığına” şeklinde  değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye
Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığında yer alan “Temel Bilimler
Desteği” ibaresi “Desteklenecek Programlara Yönelik Destekler” şeklinde, “Tasarım Tescil
Desteği” ibaresi ise “Tasarım Desteği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Desteklenecek program-
lara yönelik destekler” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Temel bilimler
alanlarında” ibaresi “Desteklenecek programlardan” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“(3) Bu destekten yararlanılabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının
matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1/3/2016 (dahil),
Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan
mezun personelin ise 3/2/2021 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez
istihdam edilmesi esastır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığında ve madde metninde yer
alan “tescil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
lerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ar-Ge merkezleri veya tasarım merkezlerinde, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı
Uluslararası İşgücü Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yabancı uyruklu Ar-Ge
veya tasarım personeli çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni
başvuruları, bu kişileri çalıştıracak işletmelerce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır
ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda karara bağlanır.”
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MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Ar-Ge ve tasarım projelerinin yönetici şirket tarafından denetlenmesi
MADDE 21/A- (1) Bakanlık gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yürü-

tülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinin denetimlerini yapmak üzere en az bir yıl faaliyette
bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerini görevlendirebilir.

(2) Yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek faaliyet dönemindeki Ar-Ge veya tasa-
rım merkezlerine ilişkin Ar-Ge veya tasarım projelerinin başvuru denetleme süreçleri, Bakan-
lıkça belirlenen format kullanılarak 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında gerçek-
leştirilir.

(3) Yönetici şirket proje başvuru dosyasını herhangi bir eksikliğin olup olmadığı bakı-
mından on iş günü içinde inceler. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde bu ek-
siklikler işletmeye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde işletme
tarafından bu eksikliklerin tamamlanmasını ister. Süresi içerisinde eksikliği giderilmeyen Ar-Ge
veya tasarım merkezine ait proje başvurusu yönetici şirketin ön inceleme görüşü ile birlikte
Bakanlığa bildirilir.

(4) Yönetici şirketin incelemesi sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmeyen veya
yönetici şirketçe yapılan bildirim sonucu işletme tarafından eksiklikleri giderilen Ar-Ge veya
tasarım projeleri başvuru dosyası, en geç yirmi iş günü içerisinde yönetici şirketin belirleyeceği
Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve Bakanlıkça verilecek nihai karara esas
teşkil etmek üzere karara bağlanır.

(5) Ar-Ge veya tasarım merkezi, olumlu ya da olumsuz sonuçlanan Ar-Ge veya tasarım
projelerinin başvuru denetleme faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri en geç on iş günü içeri-
sinde Bakanlığın ilgili portalına eksiksiz bir şekilde yüklemelidir.

(6) Ar-Ge veya tasarım merkezi aynı proje için bir defadan fazla yönetici şirket başvu-
rusu yapamaz.

(7) Bakanlık, yönetici şirket tarafından bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek
iş ve işlemlerde uygulanacak ücretlendirmeye yönelik tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir.

(8) Bakanlık gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında teknoloji geliştirme
bölgelerinin yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyet-
leriyle ilgili proje denetimlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlığın gerekli görmesi halinde, yukarıda belirtilen değişikliklerle ilgili olarak
Bakanlıkça yerinde inceleme yapılabilir veya bu amaçla en az bir izleyici görevlendirilebilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yürü-
tücü” ibaresi “proje yürütücüsü” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan
“otuz altı” ibaresi, “kırk sekiz” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“(10) Proje süresi veya teknolojik kazanım açısından ihtiyaç duyulması halinde, proje-
ler, fazlar veya ilişkili alt projeler halinde desteklenebilir. Bu durumda, proje fazlarının ve alt
projelerinin planlandığı bir proje yol haritası ile en az bir faz veya alt proje için detaylı proje
planı başvuru aşamasında Bakanlığa sunulur. Proje yol haritası kapsamındaki diğer proje fazları
veya alt projeler için detaylı proje planları ise, proje yol haritasında öngörülen takvimde Ba-
kanlığa sunulur. Sunulan proje fazları veya alt projeler için, bu madde kapsamındaki başvuru
inceleme ve değerlendirme süreci işletilir.”
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MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “takvim
yılının altı aylık dönemleri halinde” ibaresi, “proje destek sözleşmesinin imzalandığı tarihten
itibaren altı aylık dönemler halinde” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “Desteklenmesi
uygun bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “projelere ilişkin değişiklik talepleri ile” iba-
resi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sonuç-
landırma süreçleri” ibaresi, “sonuçlandırılması, durdurulması, iptal edilmesi, bunlara ilişkin
süreçler” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “işletmelerin” ibaresi ise “proje ortaklarının”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ma-
liye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliş-
tirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık
tarafından hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin
hizmetlerde görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman
diğer kişilere yapılacak ödemelerde 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi
hükümleri esas alınır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, bu Yönetmelikte öngörülen sürelere bağlı

olmaksızın Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin izleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin olarak en
az bir izleyici veya Bakanlık personeli görevlendirilmesine de karar verilebilir.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Girişim sermayesi uygulamaları
EK MADDE 1- (1) 1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık kurumlar vergisi be-

yannamesinde 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yararlanılan indirim tutarı
1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüz-
de ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yü-
kümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu
yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim
sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere
sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması
halinde, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüz-
de yirmisi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zama-
nında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı bu
fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar
artırmaya yetkilidir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Hazine

ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”
MADDE 27- Bu Yönetmelik 3/2/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Hazine ve

Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK

BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik

Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde

yer alan “HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi” ibaresi “HKMO’ya tes-

cilli ve vergi mükellefiyeti olan büro veya şirketin sahibi/ortağı HKM’yi” şeklinde değiştiril-

miştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “23/6/2005

tarihli ve 2005/9070 sayılı” ibaresi “30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “normal

ücretlerin iki katıdır” ibaresi “, büro tescil ve yenileme ücreti ile aynıdır” şeklinde değiştiril-

miştir. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer

alan “TİP Sözleşme belge ücreti” ibaresi “bedel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita

ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 81)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare

normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak

arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972

tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah

Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle he-

saplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare

normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9862 

—— • —— 
Büyükçekmece 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9891 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR UHF RFID AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Antalya Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ihtiyacı UHF RFID Akıllı 

Kütüphane Sistemi (7 kalem) ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık 

Teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler 

ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

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, 02/09/2022 Cuma Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Eskişehir Bölge 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. Bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara 

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürü Antalya Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne 

gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan firmaların iç teklif zarfları 

Komisyonumuzca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    9861/1-1 
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8 ADET DİŞ ÜNİT FOTEY SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Başkanlığı ihtiyacı "8 adet Diş 

Ünit Fotey" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, 

varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 06.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    10057/1-1 
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24 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 24 Kalem 

Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 07.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    10029/1-1 
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ACİL YARDIM AMBULANSI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, 75 Adet 4x2 Manuel Vites, Turbo Dizel Panelvan Tipi Acil Yardım 
Ambulansı ile 50 Adet 4x4 Manuel Vites, Turbo Dizel Panelvan Tipi Acil Yardım Ambulansı, 
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale 
ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

Malzemenin Cinsi İhale Evrak Bedeli 

Kısım-1 - 75 Adet 4x2 Manuel Vites, Turbo Dizel Panelvan Tipi 
Acil Yardım Ambulansı için verilecek tekliflerde 

140 TL 

Kısım-2 - 50 Adet 4x4 Manuel Vites, Turbo Dizel Panelvan Tipi 
Acil Yardım Ambulansıiçin verilecek tekliflerde 

140 TL 

Tüm Kısımlar için verilecek tekliflerde 140 TL 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

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

3- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4- Teklifler 13.09.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ayrıca teknik şartnamesine ve numunesine 
uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesine müteakip uygun olduğu tespit edilenlerin 
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek gün ve saatte açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup 
malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunulabilecektir. 

8- 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. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince 
istisna kapsamındadır.  

TALEP TAKİP NO : *BSP2L739P3* 
İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/842381 
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BÜTÜNLEŞİK SUNUCU VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ NODE ARTIRIMI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Bütünleşik 

Sunucu ve Nas Veri Depolama Ünitesi Node Artırımının kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine, DELL EMC markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 

Kısım-1: 2 adet Bütünleşik Sunucu 140,00-TL 

Kısım-2: 6 adet Nas Veri Depolama Ünitesi Node Artırımı 140,00-TL 

Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 140,00-TL 

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

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

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari 

Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 

ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02/09/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir.  

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSDMYPH4AZ 
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189 ADET MERKEZİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı, toplam 189 adet 

Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 05.09.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca aynı gün 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSMMFRFJM2 
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YAŞ KÜSPE PAKETLEME HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Yaş Küspe Paketleme İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/845224 

1- İdarenin 

a) Adı : Yaş Küspe Paketleme İşi 

b) Adresi : Ağrı Şeker Fabrikası Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve Faks Numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 15.000 Ton Küspe Paketleme 

b) Teslim Yeri/Yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası Sahası 

c) İşin Süresi : Kampanya süresince 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.09.2022      10:00 

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

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 236,00 TL (İkiyüzotuzaltı TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 02.09.2022 Cuma günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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. 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI 

hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/844595 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yeni Şehir Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 

Merkez/KARS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : (+ -% 20) Toleranslı 30.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

Paketlenmesi 

b) Yapılacağı Yer : Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) İşin Süresi : Kampanya süresince yaklaşık 90 gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 07.09.2022 Çarşamba günü, Saat 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir. 

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

6- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7- Teklifler, 07.09.2022 saat 14:00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11- İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek 

düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir. 

12- İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda 
Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 07.09.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve 
sırayla devam edecektir. 

İlanda yer alan taşınmaz kapalı teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde 
belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

Sıra Adres / Mevkii / Ada / Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) 
Taşınmazın Cinsi

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (%3) 

1 
Mevlana Mahallesi Talas/Kayseri 

Ada/Parsel: Talas 1969/3 

594 

Kütle Parsel 19.750.000 592.500 Yükseklik 

50,50 m. 

İhaleye katılacak isteklilerin; 
A-) GERÇEK KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.) 
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B-) TÜZEL KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi, 
2-) Varsa vergi levhası 
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya 
dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 
C-) ORTAK HÜKÜMLER 
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 

temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı 

bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, 
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası 

nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz 
veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat 
tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de 
teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) 

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi, 
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. 
7-) Dosya alındı makbuzu 
D-) ÖDEME ŞEKLİ 
İlanda yer alan taşınmazın 1’inci taksiti peşin olmak üzere toplam 6 eşit taksitle ve müteakip 

ayların aynı günü ödenecektir. 
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan 

ve Proje Müdürlüğü’nden taşınmaz hakkında bilgi alabilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir 

saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını 
teslim etmeleri gerekmektedir. 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 
Konya İli Karatay Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
2- İhale 07.09.2022 Çarşamba günü saat 15:10'da Belediye Encümenince, Encümen toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye gireceklerin en geç 07.09.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminat 

bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 sayılı Kanuna göre teminat yerine geçen belgeler 
ile 5. maddede belirtilen belgeleri encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, 
(posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

4-  Gayrimenkulün bedeli; 
a) Satılacak 1. ve 2. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri 

kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 18 ay eşit aralıklı taksit halinde 
ödenecektir.  

b) Satılacak 3, 4. ve 5. sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde %20 peşin geri 
kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit halinde 
ödenecektir.  

c) Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17-4/p maddesi gereği KDV’den 
muaftır. 

5- Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A. Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak), Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.) 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine borcu 
olmadığına dair belge, 

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen 
belgelerin verilmesi gerekir.) 

B. İç zarf 
a) Teklif mektubu. 
6- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir. 
7- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S.N Mahalle Ada Parsel m2 Niteliği 
Muhammen 

Bedel TL 
Geçici Teminat 

Bedeli TL 

1 
Mezbaha 
(Fetih) 

34666 1 9.927,21 
Arsa 

(K.Sanayi) 
21.850.000,00 655.500,00 

2 
Mezbaha 
(Fetih) 

34666 2 9.942,88 
Arsa 

(K.Sanayi) 
21.875.000,00 656.250,00 

3 
Mezbaha 
(Fetih) 

34670 1 5.552,67 
Arsa 

(K.Sanayi) 
12.250.000,00 367.500,00 

4 
Mezbaha 
(Fetih) 

34675 1 3.874,31 Arsa (Ticari)   8.550.000,00 256.500,00 

5 
Mezbaha 
(Fetih) 

34678 1 4.428,43 
Arsa 

(K.Sanayi) 
  9.750.000,00 292.500,00 

    9796/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazın 

satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

ihaleye konulmuştur. 

2- İhale Tarihi / Günü / Saati: 13 Eylül 2022 / Salı / Tabloda belirtilen saatte 

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat: 2 

4- Pazarlık Süreci: 

4.1.  İhale günü satılmayan ARSA; kanuni süre olan - 15 - gün boyunca ihalede kalacaktır. 

Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler 

(Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa 

ihaleden kaldırılacaktır. 

5- ÖDEME ŞEKLİ: 

5.1.  Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. 

5.2.  Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri 

Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) 

kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim 

uygulanmaz.) 

6- VERGİ, HARÇ VS. HK.: 

6.1.  Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV 

alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak 

ödenecektir. 

7- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME 

ŞARTLARI): 

7.1.  Gerçek kişiler için: 

7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep 

telefonu numarası, 

7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 

7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri, 

7.2.  Tüzel kişiler için: 

7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 
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7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin 

noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı, 

7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza 

sirküleri aslı, 

7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için 

cep telefonu numarası, 

7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı. 

8- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 

maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde 

yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada 

meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda 

hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ 

S.N Cinsi Mahalle 
Ada 

Parsel 
İmar Durumu KDV 

Muhammen 

Bedel  

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale 

Saati 

1 Arsa 
E. 

Çelebi 
655/25 

Ticaret + Konut 

Alanı Ayrık 

Nizam 5 Kat 

Taks:0,36 

Kaks:1,80 

Hmaks:20,00 

(20.382,95 m²) 

Var 58.000.000,00 1.740.000,00 14.00 

- İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) görülebileceği gibi, 

ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir. 

    9876/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI KANTARI İLE TRANSPORT HİZMETLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİ YARDIMCI OFİS DESTEK HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Yaş Pancar Posası Kantarı ile Transport Hizmetlerinin Yürütülmesi Yardımcı Ofis Destek 

Hizmet Alımı işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/829068 

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 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası 

Kantarı ile Transport Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Yardımcı Ofis Destek Hizmet Alımı işidir. Tahmini işin 

süresi 3 Ay’dır. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için 

toplam (± % 20) 5 kişi çalıştıracaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3- İhalenin 

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

b) Tarihi ve Saati : 06/09/2022 Salı günü saat 14:30 

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

ve 236,00 TL (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. 

    9763/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2022/2023 Yılı Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme İşi Hizmet Alımı açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  : 2022/847159 

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 kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 

17.000 ton (onyedibinton) yaş pancar posasının, mobil tip, silindirik formda streçlenmiş balya 

yapım esasına göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri ile paketlenmesi, yapılan 

paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, stoklama 

sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir.  

b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 07.09.2022 Çarşamba günü saat 14:30 

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

236,00 TL (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.  

    9964/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10035/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10034/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10049/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine ve 

Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 
II- SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ: 
a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve tek 

oturumda yapılacaktır. 
b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve 

Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan 
edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında e- 

Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer 
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. 

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru 
tarihi (16/09/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir. 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımak, 

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), 

c) TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak, 
ç) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına 

(KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip 
olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip 
oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır), 

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış 

olmak. (15/06/2020-02/07/2020 tarihleri ve 15/03/2021-22/03/2021 tarihleri arasında yapılan her 
iki giriş sınavlarına katılan adaylar bu sınava katılamazlar.) 

TABLO 1 

ALAN ÖĞRENİM ŞARTI (FAKÜLTE) GÖREV YERİ KONTENJAN 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ALAN 1 Hukuk Fakültesi ANKARA 10 

KPSS P5 
KPSS P7  
KPSS P8  

KPSS P11 

ALAN 2 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak 

ANKARA 30 

KPSS P13  
KPSS P17  
KPSS P18  
KPSS P27  
KPSS P28  
KPSS P36  
KPSS P47  
KPSS P48 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2022 – Sayı : 31934 

 

IV- SINAV BAŞVURUSU: 

a) Başvurular, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların 

son güne bırakılmaması gerekmektedir. 

b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1’de yer alan öğrenim 

durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan 

adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde 

bulunamayacaktır. 

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde 

Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya 

mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 

bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında 

sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine 

denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 

gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik 

bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

e) Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında 

yükleyeceklerdir. 

f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 

gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 

nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

g) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan 

başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru 

Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 

ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar 

güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer 

alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” 

butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal 

işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer 

aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru 

yapılabilecektir. 

h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday 

sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.  

ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 

olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında 

adaylardan isteyebilir. 
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V- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ: 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1’de yer alan her bir alan için ayrı 

ayrı belirlenecektir. 

Her alan için ayrı ayrı belirlenmek üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının 10 

(on) katına kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. TABLO 1’de 

belirlenen her alan için kontenjan sayısının 10 (on) katından fazla başvuru olması halinde sınava 

katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak 

suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak 

sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10 (on) katı kadar aday o alan için yapılacak giriş 

sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da 

giriş sınavının yazılı bölümüne çağırılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav 

yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava 

ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 

Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir. 

VI- SINAV KONULARI: 

1- Alan 1’den Sınava Girecekler İçin 

a) Kamu Hukuku Grubu: 

1) Hukukun temel ilkeleri 

2) Anayasa hukuku 

3) İdare hukuku 

4) Ceza hukuku 

b) Özel Hukuk Grubu: 

1) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç) 

2) Borçlar hukuku (Genel esaslar) 

3) Ticaret hukuku (Ticari işletme, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku, Sigorta 

hukuku) 

4) İcra ve iflas hukuku 

c) Takip ve Usul Hukuku Grubu: 

1) Hukuk yargılama usulü 

2) Ceza yargılama usulü 

3) İdari yargılama usulü 

4) İcra ve İflas hukuku 

ç) İktisat ve Maliye Grubu: 

1) Mikro ve makro iktisat 

2) Kamu maliyesi 

3) Maliye politikası 

2- Alan 2’den Sınava Girecekler İçin 

a) İktisat Grubu: 

1) Mikro ve makro iktisat 

2) İktisat politikası 

3) İşletme iktisadı 

4) Uluslararası iktisat 

b) Maliye Grubu: 

1) Maliye teorisi 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 25 Ağustos 2022 – Sayı : 31934 

 

2) Kamu harcamaları ve bütçe 
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi 
4) Maliye politikası 
c) Hukuk Grubu: 
1) Anayasa hukuku 
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku) 
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı 
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler) 
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak) 
6) Ceza hukuku (Genel hükümler) 
ç) Muhasebe Grubu: 
1) Genel muhasebe 
2) Şirketler muhasebesi 
Her konu grubu eşit ağırlıkta değerlendirilecektir. 
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her 

konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. 
VII-DEĞERLENDİRME: 
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: 
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 

her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan 
olması şarttır. 

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: 
En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre 

atama yapılacak kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. 
Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavda başarılı 
olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yeri 
ve saatini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava 
ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her 

biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden 

verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur. 
Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı 

sırasını oluşturur. 
Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde 

yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en 
geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 
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Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralaması; başvuru 
yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar 
aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu 
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. 

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl 
süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 
Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları 
sona erer. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

VIII-ATAMA: 
a) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Ankara İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık 

merkez teşkilatına atanacaktır. 
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav 

sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar 
hiçbir hak talep edemez. 

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal 

edilir. 
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde 

sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların 
yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o alan için belirlenen başarı sırasına 
göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır. 

e) Bir alan için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer 
alanların yedekleri arasından giriş sınavı puanı dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara 
yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. 

IX-DİĞER HUSUSLAR: 
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında 
bulunduracaktır. 

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

ç) 16/09/2022 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar onaylanmayan başvurular dikkate 
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer 
aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

İletişim Bilgileri:  
Adres: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA  
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 
Faks : 0 (312) 425 04 43 
Mail : pergensinav2@hmb.gov.tr 
İlan olunur. 10070/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL VE DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi ve elemanı alımıyla ilgili 19.08.2022 tarihli ve 
31928 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda yapılan iptal ve 
düzeltmeye ilişkin; 

Aşağıda bilgileri bulunan öğretim üyesi kadroları iptal edilmiştir. 

İLAN  

SIRA NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR 

27 
Adana Şehir 

SUAM 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 

alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Serebral anevrizma 

rüptüründe miyeloperoksidazın 

etkisi konusunda çalışması 

olmak. 

80 

Ankara Dışkapı 

Yıldırım 

Beyazıt SUAM 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları Doçent 2 

Hematoloji alanında doçent 

unvanına sahip olmak. Kronik 

lenfositik lösemisi olan 

hastalarda CD25 

ekspresyonunun otoimmünite ile 

ilişkisi konusunda çalışması 

olmak. 

121 
Ankara 

Gülhane SUAM 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Doçent 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Santral venöz port 

kataterlerinin komplikasyonları 

ve tehlikeleri konusunda 

çalışması olmak. 

307 

İstanbul Prof. 

Dr. Cemil 

Taşçıoğlu Şehir 

SUAM 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Acil Tıp Profesör 1 

Acil Tıp alanında doçent 

unvanına sahip olmak. Epileptik 

nöbet ayırıcı tanısında 

biyobelirteç çalışması olmak. 

364 
İzmir Tepecik 

SUAM 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Acil Tıp Profesör 1 

Acil Tıp alanında doçent 

unvanına sahip olmak. Spontan 

subaraknoid kanama tanısında 

tomografi ile belirlenen optik 

sinir kılıfı çapının tanısal ve 

prognostik değeri konusunda 

çalışması olmak. 

Aşağıda bilgileri bulunan kadronun ilan şartı düzeltilmiştir. 

İLAN  

SIRA NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR 

42 
Adana Şehir 

SUAM 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları Doçent 2 

Geriatri alanında doçent 

unvanına sahip olmak. Yaşlılarda 

kas kitlesi  ve gerginliği 

konusunda toplum temelli 

validasyon çalışması olmak. 

İlan olunur. 10065/1-1 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI 

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı 

Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, 

Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen 

yerlere personel alınacaktır. 

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 

23:59:59’da sona erecektir. 

2. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” 

hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 

elektronik olarak yapılacaktır. 

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. 

- Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için 

başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden 

fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

- Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen “Merkez Teşkilat” 

seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta 

olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet 

vermektedir.) 

5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz 

konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 

güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak 

gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel 

bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf 

formatında yükleyeceklerdir. 

6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Diğer 

Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun 

olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 

başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaktır. 

8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 

ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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II. BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel Şartlar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen; 

- Türk vatandaşı olmak, 

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 

657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak 

kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir. 

4. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; 

Lisans mezunları için KPSSP3, 

Ön Lisans mezunları için KPSSP93, 

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak, 

Özel Şartlar 

- Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul 

mezunu olmak. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ 

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak 

olup, bu sayı Zabıt Katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı 

oluşturulacaktır. 

2. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki 

adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava 

çağırılacaktır. 

3. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi 

üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili 

duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

4. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. 

Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ 

Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir. 
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5. Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği, 

- Mesleki bilgi düzeyi (50 puan), 

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), 

- Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan) 

- Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu 

kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav 

kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır. 

6. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en 

az 70 olması gerekmektedir. 

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı 

verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek 

Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri 

içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir. 

8. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya 

görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır. 

IV. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

1. Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha 

sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav 

sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir. 

2. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai 

başarı listesine göre yapılacaktır. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı 

puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. 

3. Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav 

puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin 

Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu 

ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz 

internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri 

teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan 

mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek 

puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi 

bir hak iddiasında bulunamazlar. 

6. Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin 

aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır. 

7. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden 

dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları 

soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

8. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün 

içinde yazılı olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim 

Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı 

olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, 

adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 
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V. DİĞER HUSUSLAR 

1. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 

haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru 

yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak 

olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi 

ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya 

çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş 

ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 

2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 

hakkına sahiptir. 

3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

VI. İLETİŞİM 

Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı  

Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1913 – 1907 – 1916 

E-posta: personel@ysk.gov.tr 

 

MERKEZ TEŞKİLAT 

SIRA 

NO 
İL UNVAN SINIF SAYI 

1 ANKARA HİZMETLİ YH 5 

 

TAŞRA TEŞKİLATI 

SIRA 

NO 
İL 

İLÇE SEÇİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
UNVAN SINIF SAYI

1 ADIYAMAN GERGER ZABIT KATİBİ GİH 1 

2 AĞRI DİYADİN ZABIT KATİBİ GİH 1 

3 AĞRI ELEŞKİRT ZABIT KATİBİ GİH 1 

4 AĞRI TAŞLIÇAY ZABIT KATİBİ GİH 1 

5 AĞRI TUTAK ZABIT KATİBİ GİH 1 

6 ANKARA BALA ZABIT KATİBİ GİH 1 

7 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ZABIT KATİBİ GİH 1 

8 ARTVİN MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1 

9 AYDIN DİDİM ZABIT KATİBİ GİH 1 

10 BİTLİS HİZAN ZABIT KATİBİ GİH 1 

11 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ ZABIT KATİBİ GİH 1 

12 DENİZLİ ÇAL ZABIT KATİBİ GİH 1 

13 DENİZLİ SARAYKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1 
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14 DİYARBAKIR DİCLE ZABIT KATİBİ GİH 1 

15 ERZİNCAN KEMALİYE ZABIT KATİBİ GİH 1 

16 ERZURUM AŞKALE ZABIT KATİBİ GİH 1 

17 ERZURUM HINIS ZABIT KATİBİ GİH 1 

18 ERZURUM KARAYAZI ZABIT KATİBİ GİH 1 

19 GAZİANTEP ARABAN ZABIT KATİBİ GİH 1 

20 HATAY ALTINÖZÜ ZABIT KATİBİ GİH 1 

21 ISPARTA SENİRKENT ZABIT KATİBİ GİH 1 

22 İSTANBUL 
İL SEÇİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
ZABIT KATİBİ GİH 1 

23 İSTANBUL ESENLER ZABIT KATİBİ GİH 1 

24 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZABIT KATİBİ GİH 1 

25 İZMİR ÖDEMİŞ ZABIT KATİBİ GİH 1 

26 İZMİR URLA ZABIT KATİBİ GİH 1 

27 KARS DİGOR ZABIT KATİBİ GİH 1 

28 KARS SARIKAMIŞ ZABIT KATİBİ GİH 1 

29 MALATYA PÜTÜRGE ZABIT KATİBİ GİH 1 

30 MANİSA GÖRDES ZABIT KATİBİ GİH 1 

31 MANİSA TURGUTLU ZABIT KATİBİ GİH 1 

32 MUŞ VARTO ZABIT KATİBİ GİH 1 

33 NEVŞEHİR AVANOS ZABIT KATİBİ GİH 1 

34 ORDU AKKUŞ ZABIT KATİBİ GİH 1 

35 SİİRT ERUH ZABIT KATİBİ GİH 1 

36 SİVAS İMRANLI ZABIT KATİBİ GİH 1 

37 SİVAS SUŞEHRİ ZABIT KATİBİ GİH 1 

38 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1 

39 TRABZON TONYA ZABIT KATİBİ GİH 1 

40 TUNCELİ PÜLÜMÜR ZABIT KATİBİ GİH 1 

41 ŞANLIURFA BOZOVA ZABIT KATİBİ GİH 1 

42 VAN MURADİYE ZABIT KATİBİ GİH 1 

43 KIRIKKALE KESKİN ZABIT KATİBİ GİH 1 

44 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP ZABIT KATİBİ GİH 1 

45 ARDAHAN MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 2 

46 ARDAHAN HANAK ZABIT KATİBİ GİH 1 

47 KARABÜK MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(Kararname Numarası: 109)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5980)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5981)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5982)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilişim Teknolojileri
ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5983)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 5984)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5985)
–– E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

YÖNETMELİKLER
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Karar Sayısı: 5987)
–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Karar Sayısı: 5988)
–– İklim Değişikliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik
–– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest

Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2020/9524 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2020/33709 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri


