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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti su-

nulmasını sağlamak üzere, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis,
hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, bu amaca uygun olarak teşkilatlandırıl-
masına, açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına, denetlenmelerine ve diğer hususlara ilişkin
usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ağız

ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile ek 11 inci maddesine ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin
(a), (c), (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Dental radyoloji birimi: Periapikal veya panoramik röntgen cihazlarının bulunduğu

birimi,
c) Dental radyoloji ünitesi: Dental radyoloji birimine ek olarak dental konik ışınlı bil-

gisayarlı tomografi, ultrasonografi veya manyetik rezonans cihazlarından bir veya birkaçının
bulunduğu üniteyi,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
d) Hastane: Ağız ve diş sağlığı hastanesini,
e) Merkez: Ağız ve diş sağlığı merkezini,
f) Muayenehane: Ağız ve diş sağlığı muayenehanesini,
g) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
ğ) Poliklinik: Ağız ve diş sağlığı polikliniğini,
h) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi: Sağlık kuruluşları tarafından klinik, idari ya da yöne-

timsel amaçlarla kullanılan, gerektiğinde diğer bilgi yönetim sistemleri ile veri alışverişi ya-
pabilen yazılımları,

ı) Sağlık kuruluşu: Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik,
merkez ve hastaneyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarını Açabilecek Kişiler

Sağlık kuruluşlarını açabilecek kişiler
MADDE 5- (1) Muayenehane, mesleğini serbest olarak icra etme yetkisi bulunan bir

diş hekimi tarafından açılabilir. Şirket tarafından muayenehane açılamaz. 
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(2) Poliklinik, mesleğini serbest olarak icra etme yetkisi bulunan bir veya birden fazla
diş hekimine ait şirket tarafından açılabilir. 

(3) Merkez, mesleğini serbest olarak icra etme yetkisi bulunan bir veya birden fazla diş
hekimine ait şirket ya da en az %51 hissesi diş hekimi ortaklığı bulunan şirket tarafından açı-
labilir.  

(4) Hastane, şirket tarafından açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Durumu ve Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Standartları

Bina durumu
MADDE 6- (1) Muayenehane ve poliklinik müstakil binalarda veya sağlık hizmetinin

sunulduğu birimler bütünlük arz edecek şekilde binaların bir kısmında kurulabilir. 
(2) Merkez, müstakil binalarda veya binanın girişinden itibaren müstakiliyet arz eden

bir kısmında kurulabilir. Ancak merkezin toplam kapalı kullanım alanı bin metrekareden küçük
olamaz.

(3) Hastane, sağlık hizmetinin mahiyetine uygun müstakil binalarda kurulabilir. Ancak
hastane binasının toplam kapalı kullanım alanı iki bin beş yüz metrekareden küçük olamaz.
Birbirine bitişik ve bütünlük arz eden birden fazla imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin
yapılması halinde, bu parseller arasında imar yolu, duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar
bulunamaz. Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde
belirtilmesi gerekir. 

(4) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu
açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

Sağlık kuruluşlarının fiziki standartları
MADDE 7- (1) Sağlık kuruluşunda hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar

uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.
(2) Sağlık kuruluşunda sağlık hizmet sunumu yapılan tüm birimlerin zemini kolay te-

mizlenebilir ve dezenfekte edilebilir seramik, granit, pvc ve epoksi benzeri bir malzeme ile
kaplanır. 

(3) Sağlık kuruluşu, sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma sis-
temleri ile iklimlendirilir.

(4) Sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına dair
ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.

(5) Tüm oda ve birimlere ait kapılarda, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kulla-
nıldığını bildirir tabela bulunur.

(6) Sağlık kuruluşlarında Ek-4’te yer alan asgarî tıbbî cihaz ve donanımın bulundurul-
ması zorunludur. 

Muayenehane standardı
MADDE 8- (1) Muayenehane aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) En az on iki metrekare büyüklüğünde, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun

şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemelerin
yapıldığı, asgari donanım ve lavabonun olduğu muayene odası bulunur. Muayene odasında en
fazla bir adet diş üniti bulundurulabilir.

b) En az on metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu
sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir. Fazladan oluşturulacak her muayene odası için
bekleme salonuna beş metrekare ilave edilir.
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c) Her bir diş üniti ayrı muayene odasında bulunmak koşuluyla, diş hekimi başına en
fazla iki diş üniti bulundurulabilir.

ç) El yıkama bölümü olan ve gerekli hijyen şartlarını sağlayan tuvalet bulunur.
d) Sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri muayeneha-

nelerde yapılamaz.
(2) Her diş hekimi için bu maddede belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması

kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu
durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsat düzenlenir.

(3) Tabipler veya uzman tabipler tabi oldukları mevzuatta belirtilen şartları sağlamaları
ve ayrı muayene odası bulunması kaydıyla diş hekimleri ile aynı dairede müşterek muayene-
hane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir tabip için kendi mevzuatına göre ayrı ruhsat
düzenlenir.

Poliklinik standardı
MADDE 9- (1) Poliklinik aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen standartlarda en az iki adet muayene

odası bulunur.
b) İki diş üniti için en az on beş metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur.

İki diş ünitinin üzerine ilave edilecek her bir diş üniti için bekleme salonuna beş metrekare
ilave edilir.

c) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda
ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası bulunur.

ç) Poliklinikte hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta ve personel kullanımına yönelik
kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet bulunur. Bu tuvaletlerden en az
biri ilgili mevzuatına uygun şekilde engelli tuvaleti olarak düzenlenir. Polikliniğin birden fazla
katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin
kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.

d) Sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri poliklinik-
lerde yapılamaz.

e) Polikliniklerde dental radyoloji birimi bulunması zorunludur.
(2) Polikliniğin giriş katta olmaması veya polikliniğin giriş katında engellilerin kulla-

nımına uygun sağlık hizmeti sunulamaması halinde, hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını
sağlayacak şekilde uygun asansör olması gerekir. Asansör olmaması durumunda merdiven tipi
asansör veya kaldırma platformu kullanılabilir. 

(3) Polikliniğin merdiven, sahanlık, rampa ve kapı genişliklerinin, hastanın tekerlekli
sandalye ile taşınmasını sağlayacak nitelikte olması şarttır. 

Merkez standardı
MADDE 10- (1) Merkez aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
a) 8 inci maddede belirtilen standartlarda en az on adet muayene odası bulunur.  
b) On diş üniti için toplamda en az elli metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu

bulunur. On diş ünitinin üzerine ilave edilecek her bir diş üniti için bekleme salonuna beş met-
rekare ilave edilir. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği en az üç metre olur.

c) Merkezlerde, genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur. Bu ünitede;
1) Yarı steril ve steril alanlar oluşturulur. 
2) Steril alanda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, hazırlama (preoperatif)

ve uyandırma (postoperatif) odası bulunur. Genel anestezi müdahale salonlarının her birinde
sadece bir ameliyat masası veya diş üniti bulunur.
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3) Steril alanda el yıkama lavabosu bulunur. 
4) Steril alanlarda bulunan pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet

bulunmaz.
5) Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti-çıkıntı ol-

maz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare, kısa kenarı en
az beş metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek
yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması
gerekir.

6) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde bulunan sabit dolap ve tezgahlar dezen-
fekte edilebilir malzemeden yapılmış kolay temizlenebilir ve üzerinde toz barındırmayacak ni-
telikte olmalıdır.

7) Genel anestezi müdahale ünitesinde duvar, tavan ve zemin kaplaması, dezenfeksiyon
ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.

8) Genel anestezi müdahale ünitesinde koridor genişliğinin en az iki metre olması ge-
rekir.

9) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş
mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel gi-
yinme odaları yarı steril alanda bulunur.

ç) Merkezlerde; genel anestezi müdahale ünitesiyle bağlantılı bir konumda, hastanın
kısa süreli olarak gözlem altına alınarak takip edilebileceği en az iki en fazla beş gözlem yatağı
bulunan gözlem ünitesi kurulması zorunludur. Merkezlerde;

1) Gözlem yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli
tekerlekli özellikte olması gerekir. 

2) Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur. 
3) Bir gözlem odasında ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz. Gözlem odaları; ıslak ze-

minler hariç olmak üzere hasta yatağı başına; tek yataklı gözlem odaları en az dokuz metrekare,
iki yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare alana sahip olmalıdır. 

4) Yeterli gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı,
hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekânlarda gözlem yatağı olamaz.

5) Hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; gözlem odalarının
bulunduğu katlarda, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama
alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu ku-
rulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile bağlantısı olan hasta çağrı sis-
temi bulunur. 

d) Merkezlerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve
dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması veya ste-
rilizasyon hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla karşılanması şarttır. 

1) Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile
sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur. 

2) Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın
çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz te-
miz bölümde bulunmak zorundadır. 

3) Sterilizasyon hizmetlerinin, hizmet satın alma yoluyla karşılanması halinde merkez-
de, kirli ve steril malzemenin ayrı ayrı saklanacağı bölümlerin bulunması yeterlidir.

e) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda
ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası ile kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en
az iki adet tuvalet bulunur.
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f) Merkezlerde hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta kullanımına yönelik kadın ve
erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet ile bu tuvaletlerden hariç ilgili mevzuatına
uygun şekilde düzenlenmiş engelli tuvaleti olması gerekmektedir. Merkezin birden fazla katta
kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı,
dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır. 

g) Merkezlerde dental radyoloji birimi bulunması zorunludur.
ğ) Merkezlerde hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya,

kantin gibi birimler işletilebilir veya işlettirilebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin
bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz. 

(2) Merkezin giriş katta olmaması ya da birden fazla katta kurulmuş olması halinde,
sağlık hizmet sunumunun yapıldığı bütün katlarda hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını
sağlayacak şekilde uygun asansör olması gerekir. Genel anestezi müdahale ünitesi ve gözlem
ünitesi giriş katta değil ise bu alanların bulunduğu katlara ulaşımı sağlayacak sedye ile hasta
taşımaya elverişli asansör bulunması zorunludur.

(3) Merkezin merdiven, sahanlık, rampa ve kapı genişliklerinin, hastanın tekerlekli san-
dalye ile taşınmasını sağlayacak nitelikte olması şarttır. 

(4) Genel anestezi müdahale ünitesi ve gözlem odalarının bulunduğu katlarda, rampa
ve kapı genişliklerinin sedye ile hasta dolaşımının sağlanabileceği nitelikte olması şarttır. 

(5) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en
az %70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile genel anestezi müdahale ünitesi
için kesintisiz güç kaynağı bulundurulur.

Hastane standardı
MADDE 11- (1) Hastane aşağıdaki şartları taşımak zorundadır: 
a) 8 inci maddede belirtilen standartlarda en az yirmi beş adet muayene odası bulunur.
b) Yirmi beş diş üniti için toplamda en az yüz otuz metrekare büyüklüğünde hasta bek-

leme salonu bulunur. Yirmi beş diş ünitinin üzerine ilave edilecek her bir diş üniti için bekleme
salonuna beş metrekare ilave edilir. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği as-
gari üç metre olur. 

c) Hastanelerde, 10 uncu maddede belirtilen standartlarda genel anestezi müdahale üni-
tesi bulunması zorunludur. 

ç) Hastanelerde, 10 uncu maddede belirtilen standartlarda en az beş en fazla on beş
gözlem yatağı bulunan gözlem ünitesi kurulması zorunludur.

d) Hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve
dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için 10 uncu maddede tanımlanan bir merkezî sterilizas-
yon ünitesi bulunması zorunludur. 

e) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda
ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası ile kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en
az iki adet tuvalet bulunur.

f) Hastanelerde hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta kullanımına yönelik kadın ve
erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet ile bu tuvaletlerden hariç ilgili mevzuatına
uygun şekilde düzenlenmiş engelli tuvaleti olması gerekmektedir. Hastanenin birden fazla katta
kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı,
dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.

g) Hastanelerde dental radyoloji ünitesi bulunması zorunludur.
ğ) Hastanelerde hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya,

kantin gibi birimler işletilebilir veya işlettirilebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin
bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.
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(2) Hastanenin merdiven, sahanlık, rampa ve kapı genişliklerinin sedye ile hasta dola-
şımının ve tahliyesinin sağlanabileceği nitelikte olması şarttır. 

(3) Hastanede sağlık hizmet sunumunun yapıldığı bütün katlarda hastanın tekerlekli
sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde uygun asansör ve sedye ile hasta taşımaya elverişli
asansör olmak üzere en az iki asansör bulunması zorunludur. 

(4) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en
az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile genel anestezi müdahale ünitesi
için kesintisiz güç kaynağı bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İzin, Ruhsat ve Faaliyet İzin Belgesi

Ön izin başvurusu ve ön izin verilmesi
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte yer alan sağlık kuruluşlarından herhangi birinin açıl-

mak istenmesi durumunda, yatırıma başlamadan önce ön izin alınması zorunludur. Ön izin al-
mayan sağlık kuruluşu için ruhsat düzenlenemez. 

(2) Sağlık kuruluşları için ön izin başvurusu Ek-1’de yer alan belgeler ile birlikte Mü-
dürlüğe yapılır. 

(3) Muayenehane ve poliklinik için başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk
bulunmadığının tespiti halinde en geç on beş iş günü içerisinde Müdürlük tarafından ön izin
belgesi düzenlenir. Başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk varsa aynı süre içerisinde
başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(4) Merkez ve hastane için başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk bulunma-
dığının tespiti halinde evraklar en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir. Bakan-
lıkça yapılacak değerlendirmede başvurunun uygun görülmesi hâlinde Bakanlığa intikal tari-
hinden itibaren en geç otuz iş günü içerisinde ön izin belgesi düzenlenir. Başvuru evraklarında
eksiklik veya uygunsuzluk varsa, Müdürlük vasıtasıyla başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

(5) Ön izin belgesi, muayenehane ve poliklinik için bir yıl; merkez ve hastane için iki
yıl geçerlidir. Ön izin alan sağlık kuruluşu, bu sürelerin dolmasına en geç bir ay kala mazeretini
ileri sürerek ek süre talebinde bulunabilir. Ek süre talebinin Bakanlıkça uygun görülmesi ha-
linde; bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıla kadar ek süre verilir. Verilen ek süre içe-
risinde de ruhsat alamayan sağlık kuruluşunun ön izin belgesi iptal edilir.

(6) Ön izin belgesi, başkasına devredilemez.
Ruhsat başvurusu ve ruhsat verilmesi
MADDE 13- (1) Ruhsat başvurusu, ön izin belgesine uygun şekilde yatırımını tamam-

lamış sağlık kuruluşu tarafından Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe yapılır. 
(2) Müdürlük tarafından başvuru evraklarında eksiklik ve uygunsuzluk bulunmadığının

tespiti halinde, oluşturulacak komisyon tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş
iş günü içerisinde Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan ilgilisine göre sağlık ku-
ruluşu için düzenlenen denetim, sorgu ve idari yaptırım formuna uygun şekilde yerinde ince-
leme yapılır. 

(3) Müdürlük tarafından oluşturulacak komisyon aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
a) Muayenehane ve poliklinik için en az ikisi diş hekimi olmak üzere en az üç kişiden

oluşur. İhtiyaç duyulması halinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mimar, inşaat, makine veya
elektrik mühendisi veya diğer teknik personel komisyona dahil edilebilir.

b) Merkez ve hastane için en az iki diş hekimi, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir
mimar veya inşaat mühendisi ile bir sağlık meslek mensubu olmak üzere en az beş kişiden olu-
şur. İhtiyaç duyulması halinde makine veya elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik
personel komisyona dahil edilebilir. 
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c) Komisyon üye sayısının artırıldığı durumlarda toplam üye sayısının tek sayıdan oluş-
ması sağlanır.

(4) Yapılan yerinde inceleme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi ha-
linde, tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
Eksikliğin veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, Müdürlüğe yazılı ola-
rak bildirilmesi üzerine yeniden yerinde inceleme yapılır.

(5) Yapılacak incelemeler neticesinde, herhangi bir eksiklik ve uygunsuzluk olmadığının
tespiti halinde, merkez ve hastane için Bakanlık tarafından Ek-6/a’da yer alan ruhsat; muaye-
nehane ve poliklinik için Valilik tarafından Ek-6/b’de yer alan ruhsat düzenlenir. Yapılan de-
ğerlendirmede, ön izin belgesine ya da ruhsat için aranan şartlara aykırılık olması durumunda
ruhsat düzenlenmez. 

Faaliyet izin belgesi başvurusu ve faaliyet izni verilmesi
MADDE 14- (1) Faaliyet izin belgesi başvurusu, ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları

tarafından, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe yapılır. 
(2) Başvuru evraklarında eksiklik ya da uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlük ta-

rafından, en geç on beş iş günü içerisinde Ek-7’de yer alan faaliyet izin belgesi, tüm sağlık
meslek mensupları adına Ek-8’de yer alan çalışma belgesi ve mesul müdür adına Ek-9’da yer
alan mesul müdürlük belgesi düzenlenir. 

(3) Faaliyet izin belgesi düzenlenmiş olan sağlık kuruluşu hasta kabul ve tedavisine
başlar.

(4) Sağlık kuruluşları için düzenlenen tüm belgelerin ve başvuru dosyasının bir örneği
Müdürlükte saklanır. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre veya muayenehane diş heki-
mine imza karşılığında teslim edilir. 

(5) Diş hekimleri için düzenlenen çalışma belgesinin Müdürlük onaylı bir örneğinin
muayene odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir.

(6) Ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta
kabul ve tedavisine başlamayan sağlık kuruluşuna verilen ruhsat hükümsüz hale gelir ve Ba-
kanlıkça geri alınır.

(7) Sağlık kuruluşu tarafından ruhsata esas bina haricinde bir yerde faaliyette bulunul-
ması yasaktır.

(8) Sağlık kuruluşları amacı dışında faaliyet gösteremez. Şirketin faaliyet alanına giren
diğer işler sağlık kuruluşu bünyesinde yapılamaz.

Ruhsat bilgilerinde değişiklik yapılması
MADDE 15- (1) Ruhsatlandırılmış poliklinik, merkez ve hastanelerin devri halinde ön

izin işlemine gerek olmaksızın devralan adına ruhsat ve faaliyet izin belgesi düzenlenmesi için
gerekli iş ve işlemler takip edilir. 

(2) Poliklinik, merkez ve hastaneleri devralan adına ruhsat ve faaliyet izin belgesi dü-
zenleninceye kadar eski ruhsat sahibi ve mesul müdürün sorumluluğunda faaliyet devam ede-
bilir. Ruhsat başvurusunun devir sözleşmesi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde
yapılması zorunludur.

(3) Poliklinik, merkez ve hastaneleri devralan, devredenin hak ve yükümlülüklerini de
devralmış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklardan dolayı dev-
redene verilen süre kaldığı yerden devralana verilmiş sayılır. Devir işlemine dayanılarak dev-
ralana ayrıca bir süre verilmez. 

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış hastane binasına ek bina yapıl-
mak istenmesi halinde ön izin alınması zorunludur. Ek bina, hastane ile aynı veya bitişik parsel
üzerinde yapılabilir. 
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(5) Sağlık kuruluşunun başka bir adrese taşınmak istemesi halinde; ön izin, ruhsat ve
faaliyet izin belgesi başvuru işlemlerinin yeniden yapılması gerekir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut poliklinik, merkez ve hastane sahibi şirket
tarafından ikinci bir sağlık kuruluşunun veya şubesinin açılmak istenmesi durumunda ön izin,
ruhsat ve faaliyet izin belgesi başvuruları aynen tekrarlanır.

(7) Sağlık kuruluşunun ilgili belediye tarafından adres bilgisinin değiştirilmesi duru-
munda belediyeden alınan belge ve talep dilekçesi ile Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu durumda,
belge bedeli alınmaksızın ruhsat ve faaliyet izin belgesi yeniden düzenlenir. 

(8) Sağlık kuruluşu, ön izin, ruhsat ve faaliyet izin belgesi başvurusu yapmak kaydıyla
bu Yönetmelik kapsamında yer alan başka bir sağlık kuruluşuna dönüşebilir. 

(9) Sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesinde yer alan hususlarda değişiklik olması
halinde Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Bu durumda, yapılan değişikliğin uygunluğu
muayenehane ve poliklinik için Müdürlük, merkez ve hastane için Bakanlıkça değerlendirilerek
faaliyet izin belgesi yeniden düzenlenir.

(10) Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında büyük onarım ve tadilat yapılması duru-
munda belediye tarafından onaylanmış revize projeler ve ruhsata esas projeler ile Müdürlüğe
başvurulur. Proje değişikliklerinin incelenmesi ve onaylanması işlemleri muayenehane ve po-
liklinikler için Müdürlük, merkez ve hastaneler için Bakanlık tarafından yürütülür.

(11) Poliklinik, merkez ve hastanelerin sahipliği veya ortaklığı olan diş hekiminin ölü-
mü halinde, Müdürlüğe bildirilmek kaydıyla, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla
beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle,
mesul müdür sorumluluğu altında sağlık kuruluşunun işletilmesine izin verilir. 

Ruhsatın geri alınması 
MADDE 16- (1) Faaliyeti geçici olarak durdurularak faaliyet izin belgesi geri alınan

sağlık kuruluşunun, faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren verilen süre içerisinde tespit edilen
eksiklikler giderilmez ise ruhsatı geri alınır.

(2) Faaliyet izin belgesinde yer alan hizmet birimlerinin bir kısmında veya tamamında
faaliyet durdurulduğu halde ilgili hizmet birimlerinde hasta kabulüne devam eden sağlık ku-
ruluşunun ruhsatı geri alınır. 

(3) Ruhsat sahibinin talebi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti en fazla bir yıl süreyle
durdurulabilir. Faaliyet durdurma süresinin sonunda faaliyete geçmeyen sağlık kuruluşunun
ruhsatı geri alınır.

(4) Doğal afet, salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebepler-
den dolayı sağlık kuruluşunun faaliyeti Müdürlükçe en fazla iki yıl süreyle durdurulabilir. Faa-
liyet durdurma süresinin sonunda faaliyete geçmeyen sağlık kuruluşunun ruhsatı geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel Durumu

Mesul müdür
MADDE 17- (1) Sağlık kuruluşlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir diş hekimi,

mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdür, sadece bir sağlık kuruluşunda mesul mü-
dürlük görevini yürütebilir.

(2) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri dışında hizmet verdiği sürelerde, mesul müdü-
rün sağlık kuruluşunda görev yapan bir diş hekimine, mesul müdürlük görevlerini yapma yet-
kisi vermesi zorunludur. 

(3) Mesul müdür, diş hekimliği mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı sağlık kuru-
luşunda icra edebilir. Bu durumda, mesul müdür adına çalışma belgesi düzenlenmesi gerekir. 
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(4) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemden
sorumlu olup, Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Sunulan sağlık hizme-
tinin gerektirdiği altyapı imkânlarının sağlanmasından, sağlık kuruluşunun ruhsat sahibi so-
rumludur.

(5) Mesul müdürün istifası, mesul müdürlük sözleşmesinin feshedilmesi, mesul mü-
dürlük şartlarının herhangi bir şekilde kaybedilmesi veya mesul müdürün vefatı gibi haller,
ruhsat sahibi tarafından, en geç üç iş günü içerisinde yeni mesul müdürlük belgesi düzenlenene
kadar bu görevi kimin yürüteceği belirtilmek kaydıyla Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Bu
durumda, yeni mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte en
geç on beş iş günü içerisinde Müdürlüğe başvurulur. 

(6) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair
zorlayıcı sebeplerden dolayı veya hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde geçici olarak
sağlık kuruluşundan ayrılır ise ayrılma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ruhsat sahibi
tarafından, bu süre içerisinde görevi kimin yürüteceği belirtilerek Müdürlüğe yazılı olarak bil-
dirilir.

(7) Hastanelerde birinci fıkrada öngörülen niteliklere sahip olan en az bir diş hekimi,
mesul müdür yardımcısı olarak Müdürlüğe bildirilir. Mesul müdür yardımcısı, mesul müdürün
istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde
kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde, geçici olarak mesul müdürlük görevini yürütür. Mesul
müdür yardımcısı, mesul müdür tarafından yazılı olarak devredilen iş ve işlemleri yürütür.

Personel işlemleri
MADDE 18- (1) Poliklinik, merkez ve hastanelerde Ek-5’te belirlenen nitelikte ve as-

gari sayıda sağlık meslek mensubu çalıştırılması zorunludur. 
(2) Poliklinik, merkez ve hastanelerde adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık meslek

mensubunun herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda mesul müdür, ayrılan personelin
çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdürlüğe iade eder.

(3) Personel ayrılışı sonrasında Ek-5’te belirlenen asgari personel sayısının sağlanama-
ması halinde, en geç üç ay içerisinde bu personelin yerine aynı nitelikte personel için çalışma
belgesi düzenlenmek üzere Müdürlüğe başvurulur.

(4) Sağlık kuruluşunda çalışan sağlık meslek mensuplarının bir defada bir aydan fazla
sağlık kuruluşundan ayrılması durumunda, Müdürlüğe yazılı olarak bilgi verilir. Bu durumda
muayenehane, diş hekimi yeniden faaliyetine başlayıncaya kadar kapalı tutulur.

(5) Sağlık kuruluşunda tam zamanlı olarak çalışan diş hekimleri, 1219 sayılı Kanunun
12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde bir özel sağlık kuruluşunda daha kısmi
zamanlı çalışabilir. 

(6) Sağlık kuruluşunda çalıştırılması zorunlu olmayan tabip dışı sağlık meslek mensubu,
kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabilir. 

(7) Sağlık kuruluşlarında, adına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık meslek mensubu
görev yapamaz.

(8) Gerekli görülmesi halinde, çalışma belgesi düzenlenmek kaydıyla muayenehanede
tabip dışı sağlık meslek mensubu çalıştırılabilir.

(9) Diş hekimi harici sağlık meslek mensupları, hangi surette olursa olsun ağız içi mü-
dahalede bulunamaz. Diş hekimi harici sağlık meslek mensubunun, bu kurala aykırı olarak
sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, mesul müdür ve ruhsat sahibi
sorumludur.
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ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Esasları ve Hizmet Birimleri

Sağlık kuruluşlarının çalışma esasları
MADDE 19- (1) Sağlık kuruluşlarında, çalışma saatleri faaliyet izin belgesinde belir-

tilmek kaydıyla yirmi dört saate kadar kesintisiz hizmet verilebilir. 
(2) Muayenehane ve polikliniklerde mesleğini serbest icra eden diş hekimleri, Müdür-

lüğe yazılı olarak bildirmek kaydıyla, hastalarının genel anestezi ve sedasyon altında yapılacak
olan tanı ve tedavi işlemlerini, bünyesinde genel anestezi müdahale ünitesi bulunan sağlık ku-
ruluşlarında veya bu Yönetmelik kapsamı dışındaki özel sağlık kuruluşlarında yapabilirler. Bu
şekilde hizmet verilen hastalara ait kayıtların her iki sağlık kuruluşunda tutulması zorunludur.
Bu durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgi-
lendirilerek ayrıntılı fatura düzenlenir. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden her iki
sağlık kuruluşu müştereken sorumludur.

(3) Sağlık kuruluşlarında ağız ve diş sağlığı hizmetleri dışında hiçbir tıbbi müdahale
yapılamaz.

(4) Sağlık kuruluşu bünyesinde, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz
ve içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralana-
maz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

(5) Sağlık kuruluşu bünyesindeki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan
kişiler tarafından kullanılamaz.

(6) Sağlık kuruluşu bünyesindeki tüm mahaller ve kullanılan tüm tıbbi cihaz ile sarf
malzemeler halkın sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dezenfeksiyon ve sterilizasyon şartlarını
sağlamalıdır.

(7) Sağlık kuruluşlarında adına çalışma belgesi düzenlenmiş tüm sağlık personelinin
bilgileri Müdürlük tarafından Bakanlığın Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir. 

(8) Sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personel, çalışma esnasında adını, soyadını,
unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan kimlik kartını
görülebilecek şekilde üzerinde taşır. 

Diş protez laboratuvarı hizmetleri
MADDE 20- (1) Poliklinik ve merkezler, kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla

bünyelerinde ilgili mevzuatına uygun diş protez laboratuvarı açabilirler. Bu durumda en az bir
diş protez teknisyeni veya teknikeri çalıştırılır. 

(2) Hastaneler kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla bünyelerinde ilgili mevzuatına
uygun diş protez laboratuvarı bulundurmak zorundadır. Bu durumda en az bir diş protez tek-
nisyeni veya teknikeri çalıştırılır. 

(3) Bünyesinde diş protez laboratuvarı bulunmayan sağlık kuruluşlarında diş protez
teknisyeni veya teknikeri çalıştırılamaz. 

(4) Sağlık kuruluşları hizmet satın alınması yoluyla diş protez laboratuvarlarıyla söz-
leşme yapabilir. Bu durumda hastanın tüm tıbbi işlemleri hizmet alan sağlık kuruluşu bünye-
sinde yapılır. Sağlık kuruluşu hastayı hizmet satın aldığı diş protez laboratuvarına yönlendire-
mez ve diş protez laboratuvarı hasta ile irtibat kuramaz.

(5) Diş protez hizmetinin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık
kuruluşu ile hizmeti veren diş protez laboratuvarı, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştere-
ken sorumludur.
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Radyoloji hizmetleri
MADDE 21- (1) Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan rönt-

gen cihazları için 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi
ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(2) Röntgen cihazları için Nükleer Düzenleme Kurumundan ilgili mevzuata uygun li-
sans alınması zorunludur.

(3) Sağlık kuruluşları bünyesinde kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla dental rad-
yoloji birimi veya ünitesi kurulabilir. Ancak kendi hastaları dışındaki hastalara radyoloji hizmeti
verilmek istenmesi durumunda ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı çalıştırılması zorunludur. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşları ile İlgili Diğer Hususlar

Hasta kayıtları
MADDE 22- (1) Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara ait veriler elektronik ortamda

kaydedilir. Verilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi hususlarında Bakanlığın kayıt tescil siste-
minde kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunludur. 

(2) Hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa röntgen kayıtları ve genel anestezi veya
sedasyon altında yapılan işlem bilgileri diş numaraları ile birlikte ayrıntılı olarak kaydedilir. 

(3) Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 ta-
rihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelere ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378 inci maddesine
uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre işlenerek merkezi sağlık veri sis-
temine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapı-
lacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorun-
ludur. 

(4) Tüm hasta kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde muhafaza edilir. Has-
ta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.

(5) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik
imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre
yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik
ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edil-
memesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli
idari ve teknik tedbirler alınır. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve
periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler,
güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir. Dosyada bulundurulması zorunlu ev-
raklar ayrıca saklanır. 

(6) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı
takip eden diş hekimi haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş he-
kiminin onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî
vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların
resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir.
Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve ruhsat sahibine aittir.

(7) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşu, yazılı veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve
diğer belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe
devreder.
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(8) Diş hekimi, çalıştığı sağlık kuruluşunda elektronik reçete düzenler. Gerekli hallerde,
çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan fiziki reçeteyi imzalar ve kaşesini basar. 

(9) Çalışan hiçbir personel, başkasına ait elektronik imza veya kaşeyi kullanamaz.
Hasta hakları
MADDE 23- (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde

uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. Merkez ve hastanelerde hasta hakları birimi
oluşturulması zorunludur.

(2) Sağlık kuruluşlarında yapılacak tüm müdahaleler için ilgili mevzuatına uygun şe-
kilde rıza formu alınması zorunludur.

Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 24- (1) Sağlık kuruluşları tarafından hiçbir mecrada reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme

yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet
alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım ya-
pabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abar-
tılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklama-
lara yer verilemez.

(3) Sağlık kuruluşları, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insan-
ları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine
haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

(4) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri,
konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya do-
laylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.

(5) Diş hekimleri tarafından, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara verdiği
yetkiler haricinde, sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine dayanılarak, uzman olunduğu
ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak
kullanılamaz.

Sağlık kuruluşlarının isimlendirilmesi
MADDE 25- (1) Sağlık kuruluşunun tabelasına, basılı evrakına ve elektronik ortam

materyallerine faaliyet izin belgesinde yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş
isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile çalışma belgesinde belirtilen uzmanlık dalları
haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.

(2) Sağlık kuruluşlarının kapılarında veya binaların dışında ebadı ve adedi Türk Diş
Hekimleri Birliği tarafından belirlenen standartta tabela bulundurulur.

(3) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın ön-
lenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki kamu sağlık kurum veya
kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

Atıkların imhası
MADDE 26- (1) Sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların bertarafı için 25/1/2017 tarihli ve

29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine
uygun olarak gerekli tedbirler alınır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Denetim, yasaklar ve idari yaptırım
MADDE 27- (1) Sağlık kuruluşları; şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı de-

netimler hariç olmak üzere Müdürlükçe oluşturulan denetleme ekibi tarafından, Ek-10/a,
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Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan ilgilisine göre sağlık kuruluşu için düzenlenen dene-
tim, sorgu ve idari yaptırım formu kullanılarak yılda en az bir defa olağan denetime tabi tutulur.
Denetleme ekibi; en az biri diş hekimi olmak üzere en az üç kişiden oluşur. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar bakımından yasak olan fiiller şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınmaksızın sağlık kuruluşu açılamaz. 
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izin belgesi alınmaksızın sağlık hizmeti

sunulamaz.
c) Sağlık kuruluşlarında yetkisiz sağlık meslek mensubu çalıştırılamaz.
ç) Sağlık kuruluşlarında, Müdürlükten izin alınmaksızın, cihaz ve personel durumu ile

ruhsata esas olan fiziki alanlarda değişiklik yapılamaz. 
(3) Sağlık kuruluşlarında bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; Ek-10/a,

Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan ilgilisine göre sağlık kuruluşu için düzenlenen dene-
tim, sorgu ve idari yaptırım formunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanır. 

(4) Sağlık kuruluşlarında bu Yönetmelikte yaptırımı bulunmayan aykırılıkların tespiti
halinde, aykırılığın durumuna göre bir ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre sonunda, ay-
kırılığın giderilmediğinin tespiti hâlinde, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde birinden
yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulanır. Bir takvim yılı içinde aynı aykırılığın üçüncü
kez tespitinde, verilen idari para cezası iki katına çıkarılır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, özel hastaneler ve

ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29- (1) 3/2/2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız

ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Mevcut sağlık kuruluşlarının uyumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlan-

dırılmış sağlık kuruluşları fiziki gereklilikler bakımından ruhsatlandırıldığı tarihteki yönetmelik
hükümlerine tabidir. Ancak, tıbbi donanım ve personel standartları 31/12/2023 tarihine kadar
bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilir.

(2) Tıbbi donanım ve personel standartları bakımından bu Yönetmelik hükümlerine uy-
gun hâle getirilen mevcut sağlık kuruluşlarından, 13 üncü ve 14 üncü maddelere uygun şekilde
işlemleri tamamlananlara ön izin belgesi aranmaksızın ve belge bedeli alınmaksızın ruhsat ve
faaliyet izin belgesi düzenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular, yürürlükten
kaldırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.

(4) Mevcut sağlık kuruluşlarının ruhsat sahibi olan şirketlere ortaklığı bulunan tabiplerin
ortaklık durumları aynı şekilde devam eder.

(5) Mevcut sağlık kuruluşları, 1/3/2023 tarihine kadar 22 nci maddenin birinci fıkrasına
uygun şekilde kayıtların elektronik ortamda tutulabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlar.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teş-
his ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “iki bin” ibaresi “üç bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(12) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçün-
cü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumun-
dan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini
yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp
merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda,
ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro
sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla he-
kimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte
birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.  Muayenehane hekimiyle yapılan söz-
leşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, tıp merkezi tarafından il sağlık müdürlüğüne gönderilir.
Bu durumdaki hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı
hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve
hastanın bilgileri tedavi olacağı tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üze-
rinden gönderilir. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve tıp
merkezi müştereken sorumludur. Tıp merkezinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi
öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi,
muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşunun ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafın-
dan imzalanır. Bu hekimlere hizmet sunan tıp merkezinin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla
tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde
tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“iki bin” ibaresi “üç bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Sözleşme ibrazı
GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen ek 1 inci

maddenin on ikinci fıkrası kapsamında hizmet sunan tıp merkezleri tarafından bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üçüncü ayın sonuna kadar muayenehane hekimleriyle
yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshasının müdürlüğe ibrazı zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan Müeyyide Formunun 24 sıra nu-
maralı satırında yer alan   “ile Ek 1 inci maddesinin 12 nci fıkralarına” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmış ve aynı forma 34 sıra numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklen-
miş ve aynı Yönetmeliğin Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ağız ve diş
sağlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar rönt-
gen cihazı bulunması ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji üni-
tesi kurulması zorunludur.

b) Biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Göz hastalıkları dal hastaneleri ha-
ricindeki özel hastanelerde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyo-
kimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4)
numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ı) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla
ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçenti,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası
kapsamında devlet üniversitesi ile yapacakları kurumsal sözleşme çerçevesinde ve Bakanlıkça
planlama amacıyla oluşturulan komisyon tarafından; özel sektör için öngörülmüş il özel oranı,
ilgili uzmanlık branşının ülkemizdeki durumu, müracaat edilen ilde ilgili branşta milyon kişiye
düşen uzman tabip sayısı, aynı ilde özel sağlık tesislerinde ilgili branşta çalışan uzman tabip
sayısı gibi kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirmede uygun bulunması halinde özel
hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalıştırabilir.”

“ı) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü
fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan
talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini
yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel
hastanelerde yapabilirler. Özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda,
ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro
sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla he-
kimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte
birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.  Muayenehane hekimiyle yapılan söz-
leşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, özel hastane tarafından SKYS’ye eklenir ve müdürlüğe
gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşı-
lanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilen-
dirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi
(MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir. Özel hastanede gerçekleştirilecek
ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu
hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel hastanenin ilgili birim sorumlusu ve
mesul müdür tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından
kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayene-
hane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan özel hasta-
nenin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe
bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”
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“o) Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üye-
leri üniversite hastanesi ve işbirliği yapılan özel hastane dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine uygun olmak kaydıyla özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalışabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı kapsamında konaklama
tesislerinde kurulan sağlık kuruluşları, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar olarak değerlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Sözleşme ibrazı
GEÇİCİ MADDE 18- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen ek 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında hizmet sunan özel hastaneler tarafından söz-
leşmelerin taraflarca imzalanmış nüshasının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
en geç üçüncü ayın sonuna kadar müdürlüğe ibrazı zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Özel Hastane Müeyyide Formuna
28 sıra numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır, aynı ekte yer alan Açıklamalar
kısmına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

“i) Özel Hastane Müeyyide Formunun 29 uncu maddesinin ihlali halinde, tespit edilen
muayenehane hekimi hakkında  15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri
uygulanır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12003 

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

 
 11964 
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Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12004 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11871 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11886 
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Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11904 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11905 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11906 
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Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11907 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11908 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11909 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11914 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11915 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11916 
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Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11917 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11918 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11919 
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Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11910 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11911 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11912 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11913 

—— • —— 
Muratlı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12002 

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

 
 11920 
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Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11893 

—— • —— 
Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11823 

—— • —— 
Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11837 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

16 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

ihtiyacı 16 Adet Masaüstü Bilgisayar işinin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 14.10.2022 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSNP3A6S1Z 

    11965/1-1 
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14 ADET NVMe SSD DİSK VE 2 ADET HOST BUST ADAPTER CİHAZI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 14 adet 

NVMe SSD Disk ve 2 adet Host Bust Adapter Cihazının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi 
ile NVMe SSD Disklerin IBM markasına, Host Bust Adapter Cihazlarının ise Lenovo 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 (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI  OLDUĞU  TEKLİF  MEKTUBU,dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, marka, teknik şartname 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, 17.10.2022 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 şartnamesine ve 
NVMe SSD Disklerin IBM markasına, Host Bust Adapter Cihazlarının ise Lenovo markasına 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSNPDSZK1Z 
    11981/1-1 
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65 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ihtiyacı, 65 kalem muhtelif cins ve 

miktar kırtasiye malzemesi, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine (teknik şartnamede belirtilen yerlere ve miktarlara) uygun olarak teslim 

edilmek kaydıyla, 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 II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı 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 (140.-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 Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve 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 teknik şartname belgesi 

ve 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 17.10.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    12031/1-1 
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TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜK VE YEMEKHANE BİNASININ MEVCUT 
MANTOLAMA SİSTEMİNİN ÜSTÜNE YETERLİ ÖLÇÜDE ISI YALITIMI 

(MANTOLAMA) SİSTEMİ MALZEMESİNİN ALINMASI (MONTAJ DAHİL) 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1. İKN NO: 2022/1036317 
2. Temsan Genel Müdürlük ve Yemekhane Binasının Mevcut Mantolama Sisteminin 

Üstüne Yeterli Ölçüde Isı Yalıtımı (Mantolama) Sistemi Malzemesinin Alınması (Montaj Dahil) 
Hizmet Alım İşi ihalesi yapılacaktır. 

3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 12 Ekim 2022 Çarşamba günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 11972/1-1 
—— • —— 

TEMSAN BÜNYESİNDE KURULACAK GENERATÖR FABRİKASI KURULUMU  
KAPSAMINDA MONTAJ VE DEVREYE ALMA DAHİL, ROBEL BAR İMALAT 

HATTI MAKİNELERİNİN TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1. İKN NO: 2022/1036130 
2. Temsan Bünyesinde Kurulacak Generatör Fabrikası kurulumu kapsamında montaj ve 

devreye alma dahil, Robel Bar İmalat Hattı Makinelerinin Temini İşi ihalesi yapılacaktır. 
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 11 Ekim 2022 Salı günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 
Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 11973/1-1 
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45.000 KG ANFO VE 30.000 KG YEMLEMEYE DUYARLI EMÜLSİYON 
PATLAYICI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü 45.000 kg ANFO ve 30.000 kg Yemlemeye Duyarlı 

Emülsiyon Patlayıcı Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1023858 
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 
2- İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü Açık Ocak 

Sahasından kullanılmak üzere 45.000 kg ANFO ve 
30.000 kg Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : Alım konusu malzemelerin Tesellüm Ambarına giriş 
yapılmasını müteakip ÇLİ Müdürlüğü Patlayıcı Madde 
Deposu’na teslimi gerçekleştirilecektir. 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Eğitim (Toplantı) Salonu  
c) Tarihi ve Saati : 17.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00 
d) Dosya No : 011-KÇLİ/2022-1241 
4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 
alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 
tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 
Dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- Teklifler 17.10.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 
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7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 

10- İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir 

12-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

 11857/1-1 

—— • —— 
Supply for “Equipment for Advanced Prototype Station (APS)”  

NEAR/ANK/2022/EA-LOP/0125 

Ministry of Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs – Directorate of 

EU Financial Programmes, (MoIT/DoEUFP) intends to award a supply contract for supply, 

delivery, unloading, installation, commissioning, maintenance, training and after-sales services of 

equipment and machinery for SMEs and start-ups in order to transform their prototypes into final 

products in manufacturing, ICT, advanced material and AR/VR sectors in Advanced Prototype 

Center for the operation of “Equipment for Advanced Prototype Station (APS)” project with 

financial assistance from the Multi-annual Operational Programme “Competitiveness and 

Innovation Sector” for Community Assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance 

(IPA II) for the Socioeconomic and Regional Development Policy Area in Turkey. The tender 

dossier is available from https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/ and will also be published on 

the supplement to the Official Journal of the EU (TED eTendering) and on the Funding & tender 

opportunities (F&T Portal):  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.  

The deadline for submission of tenders is 22/11/2022 Local Time: 4:00 p.m. 

(GMT/UTC+03:00) (Turkey). 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED 

(eTendering) and also available on the F&T portal and on the https://rekabetcisektorler. 

sanayi.gov.tr/en/ portal. 

    11672/1-1 
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ZİRAİ İLAÇLAR SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
Aşağıda etkin maddeleri belirtilen zirai ilaçlar satın alınacaktır. 
İKN:2022/1014119 

SIRA 
NO 

İHALESİ YAPILACAK İLAÇLARIN ETKİLİ 
MADDELERİ 

BİRİMİ MİKTARI 

1 40 g/l İmazamox SL 90 Litre 
2 600 g/l Aclonifen 38 Litre 
3 200 g/l Diquat 360 Litre 
4 Thiacloprid SC 240 g/l 35 Litre 
5 %60 Tribenuron-methyl +%20 Florasulam 3 Kg. 
6 220 g/l Dicamba+ 50 g/l Nicosulfuron 215 Litre 
7 240 g/l Isoxaflutole+ 240 g/l Cyprosulfamide 28 Litre 
8 108 g Haloxyfob Methyl Ester 55 Litre 

9 
240 g/l Clodinafop-Propargyl + 60 g/l Cloquintocet-Mexyl 
(Safener) 27 Litre 

10 25 g/l Beta Cyfluthrin 305 Litre 
11 650 g/l Malathion 460 Litre 
12 450 g/l Pendimethalin 260 Litre 
13 25 g/l Delthamethrin 45 Litre 
14 200 g/l Tefluthrin 25 Litre 
15 200 g/l Azoxytrobin +125 g/l Difenoconazole 280 Litre 
16 190 g/l Malathion 345 Litre 
17 %20 Metalik Bakır (Kalsiyum Hidroksit + Bakır) 80 Kg. 

- Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak 
görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden 
temin edebilirler.  

- İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi,  resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. İhale kararına ait damga 
vergisi idare tarafından ödenecektir. 

- Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.10.2022 günü saat 14.00’e kadar 
İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.  

- İhale aynı gün saatte Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-
Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tesbit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
 Amasya – Mecitözü karayolu 25.Km  
Tel:  0 358 2735297 Faks: 0 358 2735214 
e-mail: gokhoyuk.tic@tigem.gov.tr 
 11845/1-1 
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12*50 METRE ÇADIR AĞIL VE 6*4 METRE ELİPS ÇADIR AĞILI 
VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

İKN: 2022/1008895 
İşletmemiz ihtiyacı aşağıda belirtilen ölçü ve özellikte 12*50 Metre Çadır Ağıl ve 6*4 

Metre Elips Çadır Ağılı ve Montajı satın alınacaktır. 

PARTİ 
NO 

İSTENİLEN MALIN/HİZMETİN ADI VE EVSAFI 
ALINACAK 

MİKTAR 
BİRİMİ 

1 12 *50 Metre Çadır Ağıl ve Montajı 1 ADET 
2 6*4 Metre Elips Çadır Ağılı ve Montajı 5 ADET 

1-İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 18/10/2022 
Salı günü saat 14.00’e kadar İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler 
dikkate alınmayacaktır. İhaleye ait zarflar aynı gün saat 14.00’de (AMASYA) Gökhöyük Tarım 
İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır.  

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi  
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu imzalayanın 

noter tasdikli imza beyannamesi 
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi 

Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair 
belgeler, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu. 
e) Şartnamede belirlenen Geçici Teminat. İstekliler Teklif Tutarının  %3'ünden az 

olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.  (İhaleye ait geçici teminatın nakit olması halinde 
işletmemizin T.C. Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 
İban nolu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın 
banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi en az 18/01/2023 tarihine kadar olacaktır.) 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 
beyannamesi 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 
ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

3.1-Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: 
İsteklinin; 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 
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c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 
yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, 

İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4-Konu ile ilgili Şartname işletmemizde, tigem.gov.tr. mail adresinde görülebilir.   
5-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES : 
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ  
MÜDÜRLÜĞÜ 
Doğantepe Köyü Gökhöyük Mah. Deniz Cad. 
Kızılırmak Sok. No. 10 Merkez/AMASYA 
(İşletmemiz Amasya-Mecizötü Karayolunun 
25.Km.dedir.) 
Tel : 0358 273 52 97-98 Fax : 0358 273 52 98 
İlan Olunur.  11846/1-1 

—— • —— 
PARSELDE 2. ÜRÜN MAHSÜL HASIL MISIR SATIŞI YAPILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- a) İşletmemizin 2022 yılı hasat döneminde istihsal edilecek olan, 1.500 Ton 2. Ürün 

hasıl mısır bir parti halinde satılacaktır. 
 b) İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
2- İhale 11.10.2022 Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz Merkezinde Alım-Satım ve İhale 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun 
bulunmadığı takdirde, 18/10/2022 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.  

3- İhalenin Toplam Muhammen Tutarı: 1.425.000,00 TL %5 geçici teminatı: 71.250,00 TL 
olup; işletmemizin TC ZİRAAT BANKASI AMASYA ŞUBESİ TR 22 0001 0000 3005 9943 
7852 24 nolu nesabına yatırıarak dekontu ibraz edilecek. 

4- İhaleye katılmak isteyen firma/şahıslardan aşağıdaki şartlar aranır. 
 a)  Tebligat için adres beyanı belgesi,  
 b)  Geçici teminat vermesi, 
 c)  İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi. 
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak işletme Genel Evrak Servisine en geç, 

11/10/2022 tarih, saat: 14:00 de kadar teslim edilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan 
ihale zarfı dikkate alınmayacaktır. 

5- İşletmemiz Adresi: Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Doğantepe Köyü Gökhöyük 
Mah. Deniz Cad. Kızılırma Sok No:10 05010-Merkez/AMASYA 

6- İhaleye ait, İdari Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk No: 62/ 
ANKARA adresinde ve İşletmemizde mesai saati içerisinde görüp, temin edilebilir.  

7- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna 
kapsamında olup, ihale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

Tlf : 0358 273 52 97-98 Faks :0358 273 54 01 
İLAN OLUNUR. 11896/1-1 
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CMC SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
CMC Alımı, Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1021503 
1-İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 
     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 
     Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 
c) Elektronik Posta Adresi : --- 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
 İnternet Adresi (Varsa) : --- 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı 
     1. Kısım 250 Ton CMC LV 
     2. Kısım 125 Ton CMC HV 
b) Teslim Yeri/Yerleri : Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarları 
c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 
günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve Saati : 17/10/2022 - 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması 
yeterli kabul edilecektir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye % 20 

(yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 
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9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
    11821/1-1 

—— • —— 
İŞLEM GÖRMEMİŞ BENTONİT SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
İşlem Görmemiş Bentonit Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/974040 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 
     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11 
     06530 Çankaya / Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 201 20 53 - 285 42 70 
c) Elektronik Posta Adresi : 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
 İnternet Adresi (Varsa) : 
2- İhale Konusu Malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1000 Ton İşlem Görmemiş Bentonit (1000 kg’lık big 

bag) 1000 Ton İşlem Görmemiş Bentonit (25 kg’lık torba) 
b) Teslim Yeri/Yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı 

Ambarları 
c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren, 45 (kırkbeş) takvim günü olup ilgili birimlerin 
ihtiyacına göre en fazla 2 (iki) parti halinde peyderpey 
mal teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve Saati : 18/10/2022 - 14:30 
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4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi, 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
    11822/1-1 
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ULUSLARARASI İHALELER İÇİN DAVET 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden:  
Türkiye Cumhuriyeti 

KENTSEL ALTYAPI PROJELERİ II (KAP- 2- BRS- W07) 
Ekim 2022 

İnegöl İçmesuyu Şebekesi, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi 
İLBANK 

İLBANK (bundan böyle “Borçlu” olarak anılacaktır), “Kentsel Altyapı Projeleri II”nin 
faaliyetine yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası – EIB'den (bundan böyle “Banka” olarak 
anılacaktır) kredi almıştır. İhaleler, “İnegöl İçmesuyu Şebekeleri, İletim Hatları II, Kanalizasyon 
ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı (KAP- 2- BRS- W07)” sözleşme(ler)ine ilişkindir. Bu projenin 
İşvereni “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' 
dür”. 

Sözleşme paketinde İnegöl İçmesuyu Şebekeleri, İletim Hatları II, Kanalizasyon ve 
Yağmursuyu Şebekeleri 3 Lot İnşaatı bulunmaktadır: 

Lot 1: İnegöl İçmesuyu İletim Hatları ve Su Depoları İnşaatı İşi kapsamı aşağıdaki 
gibidir: 

Lot 1 için bu sözleşme, aşağıdaki İçmesuyu İletim Hatlarını ve Su Depolarını içerecektir: 
-  Toplam uzunluğu yaklaşık 71 km ve çapı 200 mm ile 1000 mm arasında olan 

İçmesuyu Şebekeleri çelik boru hatlarının inşaatı. 
-  İçmesuyu Depoları 3 adet özel (1 adet 500 mm ve 2 adet 10.000 adet özel) mm. 
- İnşaat süresi 720 gün olup, bunu takiben 12 ay Kusur Sorumluluk Süresi 

bulunmaktadır , 
Lot 2: İnegöl İçmesuyu Şebekeleri İnşaatı İşi kapsamı aşağıdaki gibidir: 
Lot 2 için bu sözleşme, aşağıdaki İçmesuyu Şebekelerini içerecektir: 
- Toplam uzunluğu yaklaşık 264 km ve çapı 100 mm ile 500 mm arasında olan İçmesuyu 

şebekeleri düktil ve çelik boru hatlarının inşaatı. 
İnşaat süresi 720 gün olup, bunu takiben 12 ay Kusur Sorumluluk Süresi bulunmaktadır, 
Lot 3: İnegöl Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı, İşlerin kapsamı aşağıdaki 

gibidir; 
Sözleşme şunları içerecektir: Ana Kollektör Hatları ve Şebekeleri aşağıdaki gibidir: 
- Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı Toplam uzunluğu yaklaşık 10.626 m ve 

300 mm ile 500 mm arası çap. 
- Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Güçlendirilmiş Betonarme ana kollektör boru 

hatlarının toplam uzunluğu yaklaşık 10.165 m ve 600 mm ile 1800 mm arası çap. 
-  Rögarların inşaatı; 300 mm ile 1000 mm arası prefabrik beton ile 458 adet, 1200 mm 

ile 1800 mm arası beton ile 129 adet ve prefabrik beton halkalı tüm rögarların montajı. 
-  Yağmursuyu Prefabrik (genişlik*yükseklik) güçlendirilmiş betonarme ölçüleri 

100*100 cm' den 150*150 cm'ye kadar toplam uzunluğu yaklaşık 1255 m 
- Yağmursuyu İnşaatı (genişlik*yükseklik) güçlendirilmiş betonarme ölçüler 200*175 

cm ila 250* 175 cm ana kollektör kutuları toplam uzunluğu yaklaşık 2821 m 
-  Evin kanalizasyon bağlantılarının yapılması 150 mm , 4200 m., 410 adet Yağmursuyu 

ızgara setlerinin montajı. 
-  İhale dokümanı ile özel olarak açıklanan projelerde tüm Hafriyat yöntemleri (yan 

şevler, istinat, palplanş) 
İnşaat süresi 720 gün olup, bunu Kusur Sorumluluk, garanti, bakım ve işletme süresi için 

12 ay takip edecektir. 
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Lot 1, Lot 2 ve Lot 3 sözleşmelerinin sırasıyla Aralık 2022'den Aralık 2024'e kadar 
uygulanması bekleniyor. 

İstekli, teklif verme kapasitesi dahilindeki herhangi bir lota, birden fazla lota veya tüm 
lotlara teklif verebilir; ancak Teklif Sahibinin ihale kapasitesi, (i) mali kaynaklar ve mevcut 
sözleşme taahhütleri, (ii) tahsis edilecek ekipman ve (iii) sahaya çıkacak personel gibi ek bilgiler  
teklif değerlendirmesi sırasında belirlenecektir. 

İsteklilerin karşılaması gereken seçim kriterleri aşağıdaki gibidir. 
Kullanılacak değerlendirme kriteri, ihale değerlendirmesinde uygun ve teknik olarak 

uygun tekliflerin en düşük fiyatıdır, 1 lottan fazla teklif vermek isteyen İsteklilerin, ilgili lotlar 
için ayrı ayrı gereksinimlerin toplamına eşit toplam gereksinimleri karşılaması gerekir ve 
İşverenin memnuniyeti sağlamak için; 

1.  İstekli, İhalenin son teslim tarihine kadar son 10 yıl içinde aşağıda tanımlanan benzer 
sözleşmeleri başarıyla tamamlamış olmalıdır. Geçici kabul (Devir Alma Belgesi) veya kesin 
kabul (Performans) belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri ile önceki deneyimlerin 
kanıtlanması gerekmektedir. 

2.  Son on (10) yıl içinde (1 Ocak 2012 ile son teklif verme tarihi arasında) en az bir (1) 
sözleşmeye yüklenici, yönetim yüklenicisi, ortak girişim üyesi veya taşeron olarak en az bir 
değerde katılım 

- Lot 1 için; on milyon (10 000 000) Euro veya toplam değeri on beş milyon  
(15 000 000) Euro olan iki (2) sözleşme 
- Lot 2 için; yedi milyon (7 000 000) Euro veya toplam değeri on milyon beş yüz bin  
(10 500 000) Euro olan iki (2) sözleşme 
- Lot 3 için; dört milyon (4 000 000) Euro veya toplam değeri altı milyon (6 000 000) 

Euro olan iki (2) sözleşme 
     başarılı ve önemli ölçüde tamamlanmış ve önerilen İşlere benzer. Benzerlik, İşin         

Gereksinimleri, Bölüm VI' da açıklanan fiziksel boyut, karmaşıklık, yöntemler/teknoloji veya 
diğer özelliklere dayalı olacaktır. 

3.  Yukarıda belirtilen veya yukarıda belirtilen süre içinde imzalanan diğer sözleşmeler 
için, aşağıdaki temel faaliyetlerde asgari deneyim: 

- Lot 1 için; Minimum 70 km'lik içme suyu şebekesinin veya iletim hattının tek bir 
sözleşme kapsamında yapımı, montajı, teslimi, 

- Lot 2 için; Minimum 100 km'lik içme suyu şebekesi veya iletim hattının tek bir 
sözleşme kapsamında komple inşaatı, montajı, teslimi, 

- Lot 3 için; Minimum 15 km'lik Kanalizasyon veya Yağmursuyu şebekesinin tek bir 
sözleşme kapsamında inşaatı, montajı, teslimi, 

4.  Son beş (5) mali yıldaki (2017-2021) inşaat işlerinde yıllık ciroların ortalaması en az; 
- Lot 1 için; on bir milyon (11 000 000) Euro veya eşdeğeri. 
- Lot 2 için; yedi milyon (7 000 000) Euro veya eşdeğeri. 
- Lot 3 için; dört milyon (4 000 000) Euro veya eşdeğeri. 
Yıllık cirolar, Yeminli (Yeminli) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi 

tarafından onaylanan belgelerle doğrulanır. 
5. Teklif Sahibi, likit varlıklar, ipoteksiz gayrimenkuller, kredi limitleri ve diğer mali 

araçlar gibi finansal kaynaklara erişimini veya bunların mevcudiyetini, yerine getirilmesi gereken 
sözleşmeye dayalı avans ödemeleri dışında kanıtlamalıdır; 

Lot 1 için: 
i.  bir milyon seküz yüz elli bin (1.850.000) Euro nakit akışı  gereksinimi, ve 
ii. bu sözleşme için genel nakit akışı ve gereksinimleri ve mevcut taahhütleri 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

Lot 2 için: 
i. bir milyon  (1.000.000) Euro nakit akışı  gereksinimi, ve 
ii. bu sözleşme için genel nakit akışı ve gereksinimleri ve mevcut taahhütleri 
Lot 3 için: 
i. yediyüz elli bin (750.000) Euro nakit akışı  gereksinimi, ve 
ii. bu sözleşme için genel nakit akışı ve gereksinimleri ve mevcut taahhütleri 
6. Denetlenmiş mali tablolar (denetlenmiş bilançolar ve gelir tabloları veya isteklinin 

bulunduğu ülkenin kanunları gerektirmediği takdirde, İşveren tarafından kabul edilebilir diğer 
mali tablolar) ve son 5 mali yıla ait yeminli mali müşavir raporu sunulacak ve Teklif Sahibinin 
mali durumunun sağlamlığını, uzun vadeli karlılığı gösterecek şekilde göstermelidir. 

7. İstekli, İşlerin tatmin edici bir şekilde tamamlanması için uygun deneyime ve gerekli 
tüm teçhizata sahip gerekli sayıda kilit personeli sağlayacaktır. 

İhaleye tüm firmalar davetlidir. İstekli, Ortak Girişimler şeklinde Ortak Girişim 
Beyannamesini sunacak ve yeterlilik kriterlerinin yanı sıra İhale Belgelerinde verilen diğer belge 
ve koşulları karşılayacaktır. 

İlgilenen uygun İstekliler, aşağıda belirtilen İşveren adresinden daha fazla bilgi alabilir ve 
İhale Belgelerini inceleyebilir. 

İlgili: Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi 
Adres : BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler 16190, Osmangazi, Bursa, Türkiye. 
Kat : 2. Kat 
Telefon : (+90) 224 270 24 80 
Faks numarası : (+90) 224 233 95 73 
Elektronik posta adresi : dizgi@buski.gov.tr 
Web sayfası : www.buski.gov.tr  
İhale dokümanının tamamı yukarıdaki adrese yapılacak başvuru ile ve iade edilmeyen bin 

(1000) Türk Lirası bedel ödenerek satın alınabilir. 
Banka Adı: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
Şube Adı: Uludağ Ticari Şubesi 
IBAN NO: TR28 0001 2009 6280 0045 0000 01 
Projenin adını taşıyor. Talep üzerine, havale belgesinin fakslı bir kopyasına karşılık, daha 

önce kendi ülkesinde Teklif Sahibi tarafından sipariş edilmişse, İhale Dokümanlarının dijital 
versiyonu e-posta veya kurye servisi tarafından gönderilebilir. Borçlanıcı, böyle bir durumda 
teslimattan sorumlu değildir. 

Teklifler, teklifin açılmasından sonra 120 takvim günü boyunca geçerli olacaktır. 
Teklif Sahipleri teklifleri ile birlikte Geçici Teminat Mektubu sunacaklardır. Geçici 

Teminat Mektubu tutarı teklif edilen tutarın en az yüzde üçü (%3) tutarından az olmamak ve İhale 
Dokümanlarında belirtilen koşulları karşılayacak şekilde eklenmelidir. 

Tüm teklifler, aşağıdaki adrese, 22 Kasım 2022 günü 10:30(yerel saat)'a kadar “İnegöl 
İçmesuyu şebekeleri, İletim Hatları II, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri (KAP-2-BRS 
W07) İnşaatı İhalesi” ibaresini içeren kapalı zarflarda verilmelidir: 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Acemler 16190 Osmangazi/ Bursa, Turkey.  
Teklifler, katılmayı seçen İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda hemen açılacaktır. Geç 

teklifler reddedilecek ve açılmadan isteklilere iade edilecektir. Bu satın alma, 
https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm bağlantısından erişilebilen EIB 
Satın Alma Kılavuzu uyarınca açık prosedürü takip eder. 

    12029/1-1 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
Malatya Emniyet Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ait 19 
adet HEK durumdaki taşıt, hurda durumundaki 5.800 (beşbinsekizyüz) kg sarı (pirinç) metal, 
40.000 (kırkbin) kg demir-metal malzemenin ve 500 (beşyüz) kg alüminyum muhtelif hurda 
malzemesi ile teknik özellikleri Mübadele Tip Şartnamesinde belirtilen 9 Adet taşıt ile Açık 
Arttırma Usulü ile Mübadelesi yapılacaktır. 
1- İdarenin; 
a) Adı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 
a) Adresi İnönü Mah. İstasyon Cad. No:16 Yeşilyurt/MALATYA  
b) Telefon ve faks numarası 422 212 55 00 – 422 212 55 16 
c) Elektronik posta adresi  malatyadestekhizmetleri@egm.gov.tr 
2- Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı    

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ait 19 adet HEK 
durumdaki taşıt, hurda durumundaki 5.800 
(beşbinsekizyüz) kg sarı (pirinç) metal, 40.000 (kırkbin) kg 
demir-metal malzemenin ve 500 (beşyüz) kg alüminyum 
muhtelif hurda malzemesi 

Durumu ve özellikleri 
(mübadelesi yapılacak malın 
cinsi, miktarı ve faal olup 
olmadığı) 

Mübadelesi yapılacak hek durumundaki taşıtlar ve hurdalar 
ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde ve/veya idarede 
görülebilir. 

3- Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  

9 Adet 2022 Model Renault Yeni Express Combi  Joy 1.5 
Blue dCi 95 bg D-Full Beyaz Renkli Taşıt  

İthal edilecek olan söz konusu mallar/taşıtlar, 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 167/3 maddesinde yer alması 
halinde, gümrük vergisinden muaf olacaktır. Ayrıca ilgili 
mevzuat hükümlerince KDV ve ÖTV muaf olacaktır. 

Durumu ve özellikleri  Kullanılmamış ve yenileme görmemiş olacaktır. 

4- Pey cinsi ve miktarı 

10 koli (50 Top) 80 gr A4 kağıt 1 pey olarak belirlenmiş 
olup, pey miktarının 634 koli (3170 Top) pey ve katlarına 
ulaşması halinde, İdare her 634 koli (3170 Top) pey ve 
katları 2022 Model 1 adet Renault Yeni Express Combi  
Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full Beyaz Renkli taşıta  
dönüştürebilecektir. Pey dönüşümünden arta kalan pey olur 
ise, 80 gr A4 kağıt olarak idareye verilecektir. 
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5- İdare tarafından alınacak 
malın/malların teslim etme yeri 

Yüklenici, Mübadele Sözleşmesinin imzalanmasını takip 
eden günden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde mal ve 
malzemeyi teslim edecektir. Yüklenici 15 (onbeş) gün 
içerisinde idarenin talep ettiği mal ve malzemeleri teslim 
ederse sözleşme imzalanmayacaktır. Teslim edilen mal ve 
malzemelerin kesin kabul işlemleri malzemelerin 
tamamının teslim edilmesi halinde yapılacaktır. Yüklenici 
teslim edeceği mal ve malzemeleri Malatya İl Emniyet 
Müdürlüğü İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 
Yeşilyurt/MALATYA adresine teslim edilecektir.  

6- İdare tarafından verilecek 
malın/malların teslim alma yeri 

Mübadele karşılığı verilecek mal/malzeme Karakavak 
Mahallesi Söğütler Sokak No:5 Yeşilyurt/MALATYA 
adresinde, Mübadelesi yapılacak taşıtlar ise İnönü 
Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 Yeşilyurt/MALATYA 
adreslerinden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. 

7- Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer 

Malatya Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube 
Müdürlüğü C Blok Kat:3 İhale Toplantı Odası (İnönü 
Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 Yeşilyurt/MALATYA ) 
 

b) Tarihi-saati ve Usulü 19.10.2022 günü saat:10.00- Açık Artırma Usulü 

8-Değer tespit komisyonu 
tarafından belirlenen tahmini 
bedel 

2.457.500,00-TL 
(İKİMİLYONDÖRTYÜZELLİYEDİBİNBEŞYÜZTÜRK 
LİRASI), 
 

9- İdare tarafından alınacak 
malın/malların tahmini bedeli 

2.565.000,00-TL 
(İKİMİLYONBEŞYÜZALTMIŞBEŞBİNTÜRKLİRASI) 

10- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları zorunludur. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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c) 73.725,00-TL’den az olmamak üzere isteklilerin kendi belirleyecekleri miktarda geçici 

teminat alınacaktır. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Malatya Defterdarlığı 

Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren alındı belgesi ihale dosyasında sunulacaktır. 

ç) Vekaleten mübadeleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  

2. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

11- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

12- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Malatya İl Emniyet 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İnönü Mah. İstasyon 

Cad. No:16 Kat:3 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bedelsiz olarak temin edilebilir. Mübadeleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur. 

13- Teklifler, 19.10.2022 günü saat 10.00’a kadar Malatya Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetler Şube Müdürlüğü  C Blok No:16 Kat:3  İhale Toplantı Odası adresine verilecektir. 

14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

15- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

16- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

17- İlan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 

satılacak mal/malzeme Karakavak Mahallesi Söğütler Sokak No:5 Yeşilyurt/MALATYA 

adresinde, Mübadelesi yapılacak taşıtlar ise İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 adresinde 

görülebilecektir. 

18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11868/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz belirtilen şartlar 

dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
“Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İli Antalya 
İlçesi Muratpaşa 
Mahallesi veya Köyü Kızıltoprak 
Cad.-Sk.-Mevkii 974 Sokak  
Ada 12630 
Parsel 7 ve 8 
Yüzölçümü 1042 m² 
Niteliği Arsa 
Hisse Miktarı Tam 
Vakfı Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı 
Tahmin Edilen Bedel 13.740.000,00.-TL 

(OnüçmilyonyediyüzkırkbinTürkLirası) 
Geçici Teminat 412.200,00.-TL  

(DörtyüzonikibinikiyüzTürkLirası) 
İhale Usulü Kapalı Teklif  (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi kapsamında kapalı teklif  ihalesi)  
İşin Adı “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 

12630 Ada 7 ve 8 Parseller Üzerine Kat Karşılığı İnşaat 
Yapılması”  işi 

İhale Tarih ve Saati 01.11.2022 (Salı) – Saat: 11.00 
İhalenin Yapılacağı Adres Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat 

Toplantı salonu (Sinan mahallesi, Atatürk caddesi, Vakıf 
İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA) 

İhale Dökümanının 
Görülebileceği ve Bedelsiz 
Temin Edilebileceği Adres  

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat. 
Yatırım ve Emlak Servisi (Sinan mahallesi, Atatürk 
caddesi, Vakıf İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)  

İrtibat Tlf. – Faks 0242 244 13 94-95  - 0242 2489644 
I-İdarece “Vakıflar Meclisi’nin 05.09.2022 tarih, 408/387 sayılı) kararı” belirlenen asgari 

şartlar;  
1) Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan; Zemin. Kat, 6 bağımsız bölüm numaralı 

daire, 1. Kat 7,8,9 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Kat 10,11 ve 12 bağımsız bölüm numaralı 
dairelere ilave olarak 275.000,00 TL nakit paranın Vakfına alınması, 

2) İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakıf hissesine 
yansıtılması 
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3) Mimarlar Odasınca en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, 
avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan 
önce ödenmesi, 

4) Değerlendirmeye konu Vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (Şerh. Beyan vb. ) kayıtların kaldırılması – Gerekmesi halinde (İfraz, tevhid, terk, 
ihdas vb. ) işlemlerin yaptırılması – Yapılacak inşaat ile ilgili olarak , Resmi ve/veya Özel kurum 
ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması – Yer teslim 
tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, 
Sağlık Güvenlik vb. ) tedbirlerin alınması – Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, 
Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz 
konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması 

5) 634 sayılı yasa gereğince uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde 
hazırlatılması, 

6) Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, 
7) 3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması 

halinde, kanunun öngördüğü orana kadar (DOP kesintisi %45) olan kısmının bedelsiz terk 
eilmesi, terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç üzerinden 
hesaplanması (Ekspertizde belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak 
yükleniciden defaten tahsil edilmesi,  

II-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

III-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı 
taahhütname (Ek:9) 

m) Şartnamenin 11/1. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğine uygun teklif 
mektubu (EK-7) ve eki pay-puan cetvelini içeren iç zarf 

IV-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

V-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

VI-Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/2. Maddesine uygun olarak 
hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, 
istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 
komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

VII-İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

VIII-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

IX-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

X-Her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye ait olup, sözleşme yapılmadan önce defaten 
ödenecektir. 

XI-İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 
 11872/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 
19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1018170 
1-İdarenin  
a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 
Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat 
Beşevler/ANKARA 

b) Telefon numarası :  0312 215 90 01/3122 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  certas@ankara.edu.tr 
ç) Ön yeterlilik dokümanının  
görülebileceği web adresi :  - 
2-Ön yeterlilik konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet Hemodiyafiltrasyon Cihazı, 15 Adet Tek 

Pompalı Hemodiyaliz Cihazı (Hareketli Ekran Ve 
Tansiyon Aletli) 

b) Malın teslim edilme/işin yapılma  
yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) İşin süresi : 90 gün 
3-Ön yeterlilik değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  
b) Tarihi ve saati : 18.10.2022 Salı saat 16:00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun 3. maddesindeki   

(f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  
4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:   
4.3.1-Bu maddeye yer verilmemiştir. 
4.3.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  
4.3.2.1.- Bu maddeye yer verilmemiştir. 
4.3.3.Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 
4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte 

verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 
4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 
4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir. 
5-  Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
9-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 11858/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 18/10/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) 
Miktarı 

Parti Sayısı 
Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici Teminat  
TL Adet m3/Ster/K 

1 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım Bölmesi 725 351,414 1     850,00   8.961,00 

2 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım Bölmesi 1342 1.044,455 1 1.000,00 31.334,00 

3 
AKBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç 

Olağanüstü 
Bölmesi 

3587 2.236,165 1 1.149,00 77.081,00 

4 
AKBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç 

Olağanüstü 
Bölmesi 

4420 2.036,123 1     864,00 52.776,00 

 TOPLAM 10074 5.668,157 4 3.863,00 170.152,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
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10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No: 15 Serik/Antalya 
Telefon : 0(242) 722 3412 
Fax No : 0(242) 722 2134 
    11892/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Çanakkale 
İhale Tarihi : 11.10.2022 // İhale Saati: 11:00/11:30 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 

Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Umurbey 
İb. Dikili 

Ağaç 
376 796 11.687 4.714,329   799 113.002,00 

2 Dumanlı 
İb. Dikili 

Ağaç 
53 797 10.609 4.594,285   996 137.277,00 

3 Dumanlı 
İb. Dikili 

Ağaç 
282 798   6.056 4.727,074 1263 179.109,00 

Toplam: 28.352 14.035,68 - 429.388,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinde temin edilmelidir. 

(İhale No: 5625 ve 5712) 
3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR4800010000 

72115994785001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 217 22 46 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Sercan 
ERDOĞAN / Dahili: 2712 

    11774/2-2 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 17/10/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri esatiş.ogm.gov.tr 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen Bedeli 

TL 

Geçici Teminat 

TL Adet m3/Ster/K 

1 
GÖKALAN 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 1405   909.083 1 1.200,00 32.727,00 

2 
İKİZPINAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 2849   2803.442 1 1.300,00 109.334,00 

3 
İKİZPINAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 4198 3692.87 1 1.400,00 155.101,00 

4 
GÖKALAN 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 2183   4660.523 1 1.500,00 209.724,00 

 TOPLAM   1063 12065.918 4 5.400,00 506.886,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Taşağıl Mahallesi 

Telefon : 0(242) 762 2005 

Fax No : 0(242) 762 3206 

    11787/2-1 

—— • —— 
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 17/10/2022 

Saati 10:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri Edremit 

 
Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 
ALTINOLUK 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 3692 1653.082 1 1.073,00   53.213,00 

2 
ALTINOLUK 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 1152   464.139 1 1.075,00   14.968,00 

3 
ALTINOLUK 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 1696 1286.284 1 1.863,00   71.890,00 

 TOPLAM   6540 3403.505 3 4.011,00 140.071,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : 
Telefon: 0(266) 373 1222 
Fax No: 0(266) 373 1092 
    11882/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12007/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12008/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12060/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12068/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12069/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12070/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12061/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12073/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11980/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12066/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12067/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12006/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Bahar Gelecek Vakfı (BGV). 
VAKFEDENLER : Yasin ORAL. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.08.2022 tarihinde tavzih edilen 07.07.2022 
tarih ve E:2022/247, K:2022/460 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Uygun görülecek yer ve şekillerde eğitim kurumları ve yardım 
tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak eğitim kurumları ve yardım 
tesislerine katkıda bulunmak, uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci 
yurdu yaptırmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000 USD (Yetmişbinamerikandoları). 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tüzel kişiliğinin 

sona ermesinden sonra arta kalan bakiye Mütevelli Heyetinin uygun göreceği benzer amaçlı bir 
kuruluşa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 11876/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
    11894/1-1 

—— • —— 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz birimlerine Öğretim üyesi ve Öğretim Elemanı alımı ile ilgili 30.09.2022 

tarih ve 31969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Dr. Öğr. 
Üyesi kadrosu iptal edilmiştir. 

İptal edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosu: 

Hukuk 
Fakültesi 

Özel 
Hukuk 

Milletlerarası 
Özel Hukuk 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak. Uluslararası yatırım tahkimi 
ve uluslararası ticari tahkim 
alanlarında çalışmış olmak. İngilizce 
ders verme tecrübesine sahip olmak. 

İlan Olunur. 12038/1-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV İLANI 

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 
münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. 

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı 
olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru 
şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler aşağıda 
açıklanmıştır. 

I - SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, 
b) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 
c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, 
KPSSP48 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını 
taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan 
başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 
120 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava 
çağrılacaklardır.] 

e) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, 
f) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı 

kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
yapılacak inceleme ile tespit edilir) 

II – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ 
Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59'da sona erecektir. 

Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve 
diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya 
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması 
altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 
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Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru 
işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

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. 

Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit 
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

III -SINAVIN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 
Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapılacaktır. Giriş 

sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve 
yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi internet 
sayfasında (www.dmo.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, 
adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer 
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.dmo.gov.tr adresinde duyurular bölümünde 
ilan edilecek link üzerinden alabileceklerdir. Adaylar sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik 
belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava 
katılabileceklerdir. 

Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ofis 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

Sınavda uyulacak kural ve esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir. 
IV - SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan 

konulardan yapılacak olup, Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır. 
a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi 

Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim 
Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir. 

b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), 
İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası 
İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar. 

c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve 
Giderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları, 

d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni 
Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku 
(Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), 
Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma) 
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e) Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil 

değerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir) 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana 

başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not 

ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan 

edilen boş kadro sayısının üç katı kadar sayıda aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre 

sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 

sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofisin 

www.dmo.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu 

duyuru tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer 

Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. 

V - YAZILI SINAV SORULARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar, yazılı sınav soruları ve uygulaması ile sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 

sonuçların Ofis tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde 

https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden belirtilen adımları uygulayarak (100) TL itiraz ücreti 

karşılığında yapabileceklerdir. 

VI - SÖZLÜ SINAV 

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin 

yoklanması yanında; zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda 

başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not 

ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır. 

Giriş sınav başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş 

sınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise, 

yabancı dil başarı derecesi daha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav 

sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş 

Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır. 

Sınav ile ilgili her türlü bilgi için iletişim bilgileri: 

Tel: 0 (312) 410 3029 – 410 3030 

E-posta: teftiskurul@dmo.gov.tr 

İlan olunur. 11966/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ 

HALKAPINAR KAYNAĞI VE KUYULARI KORUMA ALANI İLANI 
1.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağı ve kuyuları, İzmir kentinin içme, kullanma ve 

endüstri suyu temininde kullanılmaktadır. İlerleyen dönemde de Halkapınar kaynağı ve 
kuyularından İzmir kenti su ihtiyacını karşılayacaktır. 

2.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağında açılan toplam 21 adet su sondaj kuyusu ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 40,37 hm³ yeraltısuyu çekimi tahsis edilmiştir. 

3.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar kaynağı ve kuyularının bulunduğu, ekteki haritada 
sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı”, “Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece 
Koruma Alanı” 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 
28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 
Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda 
oluşturulmuş ve İzmir kentinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır. 

4.Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında 
uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.  

5.İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar Kaynağı ve Kuyuları Koruma Alanı İlanı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmî Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken 
şartlar: 

Ad No AÇIKLAMA 

M
U

T
L

A
K

 K
O

R
U

M
A

 A
L

A
N

I 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı belirtilen, Halkapınar Kaynağı kuyularının 
bulunduğu bölgede belirlenen alan “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş 
olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kuyular merkez olmak üzere 50 
m’lik yarıçap ile belirlenen alanların çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları 
yerleştirilecektir. Ayrıca Mutlak Koruma Alanı sınırları içinde kalan bölge, suyu 
kullanan İdare’ce kamulaştırılarak, tapu kaydına koruma alanı olarak işlenecektir. 

2 

İzmir Kenti içme suyu kaynağı olarak belirlenen İzmir, ili Konak ilçesi, Halkapınar 
Kaynağı “Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve 
derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak 
geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu 
açabilir/açtırabilir. 

3 Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve 
çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilmez. 

4 Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma 
Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü 
zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.  

6 İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen 
şartlı su sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin 
verilemez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltısuyuna 
herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır. 
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Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 
gereken şartlar: 

Ad No AÇIKLAMA 

B
İR

İN
C

İ 
D

E
R

E
C

E
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R
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A
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1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Batıdan:1142 sokak, 1132 sokak, Zeytinlik Camii Kuzeyden: 
Gaziler Caddesi, Güneyden: 2575 sokak, Doğudan: 5712 sokak ve Kokluca Mezarlığı ile 
sınırlanmıştır. İzmir ili Konak ilçesi Halkapınar Kaynağı kuyularınndan itibaren 1440 m’lik 
kısmı kapsar.  Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir. 

2 

Koruma alanı içerisinde İzmir ili, Konak ilçesine bağlı Cengiz Topel, Emir Sultan, Güney, 
Zeytinlik, Levent, Boğaziçi, Huzur ve Trakya mahalleleri, İzmir ili, Bornova ilçesine bağlı 
Meriç mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallelerin 1. Derece Koruma Alanı içerisinde kalan 
sınırlarında yeni imar tadilatları yapılamaz. Ancak ilan tarihinden önce imar uygulaması 
yapılmış imarlı parsellerde, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde alt yapı ve kanalizasyon 
sisteminin oluşturulması şartıyla konut/iş yeri vs. yapılmasına izin verilebilecektir. Rekreasyon 
tesisleri hariç olmak üzere kentsel yapılaşma yasaktır. 

3 Uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce yapılmış mahalle 
bağlantı yollarında oluşabilecek kirlilik İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce engellenecektir. 

4 Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi 
yasaktır. 

5 
Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan tarihinden 
önceki mevcut mezarlığın kalıntı ve akıntılarının yeraltı sularını kirletme ihtimalinin oluşması 
durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.   

6 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak; işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık 
malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması 
yasaktır. Bu kapsamda ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alınmış olsa dahi hiçbir 
şekilde kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz. Ancak, sadece mermer ve taş ocağı işletmeleri 
için aşağıdaki 7. madde kapsamındaki hususlar istisna teşkil eder. 

7 

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde koruma ilan tarihinden önce, ilgili 
kurumlardan izin alarak mevcutta işletme faaliyetleri fiili olarak devam eden mermer ve taş 
ocağı işletmeciliği yapan işletmeler, kazanılmış hakların korunması adına ilgili Kurumların 
kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar olacak şekilde yerel hidrojeolojik koşullara 
göre DSİ tarafından belirlenecek bir emniyetli işletme taban kotu altına kesinlikle inilmemesi 
koşulu ile faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitmesinin ardından ilgili 
Kurumlarca hiçbir şekilde süre uzatımı verilemez ve faaliyetler sonlandırılır. Emniyetli işletme 
taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. 
Ruhsat alınmış olsa dahi tesisleri kurulmamış ve ocak/galeri faaliyetlerine başlanılmamış olan 
işletmeler, mevcut işletme kapsamında değildir. 

8 

Birinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin 
yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, metalürji ve petrokimya tesisleri, endüstriyel 
fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, 
depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık 
ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları), jeotermal enerji santrali yapılması, 
jeotermal amaçlı üretim ve/veya re-enjeksiyon kuyusu açılması kesinlikle yasaktır. 

9 Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez. 

10 Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai 
ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.  

11 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına 
dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel 
yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna 
sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır. 

12 

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, 
mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden 
olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü 
atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle tabanı 
kimyasallara karşı dayanıklı özellikte beton ve çevresinde kuşaklama kanalı olacak şekilde 
zemin üzerinde depolanarak, ilgili mevzuat deşarj standartları sağlanıp yerel yönetimlerce 
gösterilen deşarj noktalarına deşarj edilecektir. 
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Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken şartlar. 

Ad No AÇIKLAMA 

İK
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1 

Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; 

yeraltısularının kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre vb. 

kullanımı yasaktır. 

2 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu 

kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

3 
İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/ 

depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların İkinci Derece 

Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 

İkinci Derece Koruma Alanı’ndaki mevcut taş ocağı işletmeciliği yapan işletmeler 

yerel hidrojeolojik koşullara göre DSİ tarafından belirlenecek “Emniyetli İşletme 

Taban Kotu”na kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha 

aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmez. 

6 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, 

mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden 

olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. 

Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının 

bulunmadığı sistemlerle tabanı kimyasallara karşı dayanıklı özellikte sızdırmaz 

beton ve çevresinde kuşaklama kanalı olacak şekilde zemin üzerinde depolanarak, 

ilgili mevzuat deşarj standartları sağlanıp yerel yönetimlerce gösterilen deşarj 

noktalarına deşarj edilecektir. 

7 

İkinci Derece Koruma Alanı’nda yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan 

maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, 

metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama 

tesisleri (atık barajları), jeotermal enerji santrali yapılması, jeotermal amaçlı üretim 

ve/veya re-enjeksiyon kuyusu açılması kesinlikle yasaktır. 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN 

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 
DİL. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Bölümlerinden birinden Lisans mezunu 
olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve 
doktora yapıyor olmak. Üniversite 
düzeyinde iki akademik yıl İngilizce 
öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-
70 

95 

 

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 
DİL. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
Bölümlerinden birinden Lisans mezunu 
olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve 
doktora yapıyor olmak. Üniversite 
düzeyinde iki akademik yıl İngilizce 
öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-
70 

95 

 

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 
DİL. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
bölümlerinden birinden Lisans mezunu 
olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve 
doktora yapıyor olmak. İki yıl İngilizce 
öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-
70 

95 

  

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 
DİL. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
bölümlerinden birinden Lisans mezunu 
olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve 
doktora yapıyor olmak. İki yıl İngilizce 
öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-
70 

95 
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BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 

DİL. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 
verecek) 

3 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

bölümlerinden birinden Lisans mezunu 

olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve 
doktora yapıyor olmak. İki yıl İngilizce 

öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-

70 
95 

 
OLMASI GEREKEN 

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 

DİL. 

Yabancı 

Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 

verecek) 

3 2 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Bölümlerinden birinden Lisans mezunu 
olmak. Yüksek lisans yapmış olmak. 

İngilizce alanında YDS’den en az 90 ya 

da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından kabul 

edilmiş sınavların birinden buna eşdeğer 

bir puan almış olmak Üniversite 
düzeyinde iki akademik yıl İngilizce 

öğretim tecrübesi olmak. 

*SÖZ-

70 
90 

 

BİRİM BÖLÜM A.B.D. UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA ALES 
YAB. 

DİL. 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 

Görevlisi 
(Ders 

verecek) 

3 3 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

Bölümlerinden birinden Lisans mezunu 

olmak. Yüksek lisans yapmış olmak. 
İngilizce alanında YDS’den en az 90 ya 

da eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından kabul 
edilmiş sınavların birinden buna eşdeğer 

bir puan almış olmak Üniversite 

düzeyinde iki yıl İngilizce öğretim 
tecrübesi olmak. 

*SÖZ-
70 

90 

    11982/1-1 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) 
grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN NO UNVAN 

MEZUNİYET 

DURUMU/ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANAN NİTELİKLER 

Başvuru 

No: 1 

Büro 

Personeli 

Lisans 

P3 
5 

* Herhangi Bir Lisans Programından Mezun 

Olmak. 

Başvuru 

No: 2 

Büro 

Personeli 

Lisans 

P3 
5 

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 

Fakültesi, İktisat Fakültesi lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

Başvuru 

No: 3 

Büro 

Personeli 

Lisans 

P3 
5 

* Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen 

genel şartları taşıyor olmak. 
*Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması, 
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan Kanun ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne 
uygun olması, 

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
* Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, 
* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
* Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 
* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır) 
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul 
Edilecektir) 

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
6. SGK Hizmet Dökümü 
7. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış 

heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
* Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler. 
* Süreci devam eden 18.09.2022 tarihli ilanımıza başvuruda bulunan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler 
Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı 
vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

* Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için 
boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak 
olan sınavın şekli ve sınavla ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

* Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. 
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge 

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini 
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında 
yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

* İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde 
Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İstanbul 
Tel: 0212 359 4430 
İlanen duyurulur. 11974/1-1 
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim 
Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 
özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını 
kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ 
akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara 
yüklenmelidir. 

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri 
İlan Tarihi : 06.10.2022 
İlana Son Başvuru Tarihi : 20.10.2022 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Bilimi ve 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Otomatik yazılım testi, hata bulma 
ve onarım, yazılım mühendisliği için 
makina öğrenmesi ve doğal dil 
işleme konularında üst düzey ve 
uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen 
unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 
sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması 
gerekmektedir. 

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen 
belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi 
olan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Araştırma Görevlisi Kadro İlanları 
İlan Tarihi : 06.10.2022 
Son Başvuru Tarihi : 20.10.2022  
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.10.2022  
Giriş Sınavı Tarihi : 01.11.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu 
Başvuru Şekli : Elektronik posta veya posta yoluyla  
Telefon Numarası : 0216 483 96 03 
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri  : e-posta: elif.erbas@sabanciuniv.edu 
Adres: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 

Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL  
   (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Elif Erbaş) 
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İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Fakülte Programı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES-
SAYISAL 
Puan Şartı 

YDS / 
Eşdeğeri 

Puan Şartı 
Özel Şartlar 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 70 85 

Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında Yüksek Lisans veya 
Doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı Kanunun 
50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı 
Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim dili İngilizce 
olmasından dolayı, İngilizce olarak yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 
1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. 
2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. 
4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) 

puan almış olmak gerekmektedir.  
5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir. 

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler: 
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-

gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.  
2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve 

iletişim bilgilerini  belirten imzalı başvuru dilekçesi.) 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı  
5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir 

puan alınmalı) 
6. ALES belgesi fotokopisi.  
7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi 
8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 
9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü) 
10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora) 
11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı) 
12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir ) 
13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. 
Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile 
gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde 
yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 11869/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 
 11874/1-1 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 
 11877/1-1 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 
 11878/1-1 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11880/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11881/1-1 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 

 



6 Ekim 2022 – Sayı : 31975 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 
 
 
 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 6 Ekim 2022 – Sayı : 31975

Sayfa

1

2

64
91

93
108
119

135
144
180

232

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/61, K: 2022/101 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8344 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2020/8844 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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