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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işverenlerin işyerlerinde kişisel maruziyete

ve çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm,
test ve analizlerine dair yükümlülükleri ile bu işlemleri gerçekleştirecek laboratuvarların yet-
kilendirilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini
gerçekleştirmek için kurulan laboratuvarları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen faaliyetler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
a) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun ve Nükleer Düzenleme

Kurumunun kendi mevzuatı çerçevesinde, ilgili kurumun kendisi tarafından veya diğer kişi ve
kuruluşlarca gerçekleştirilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetleri.

b) Çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere yapılan işlemler ile çalışanlardan alınan
biyolojik numunelerde gerçekleştirilen ölçüm, test ve analiz faaliyetleri.

c) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren işyer-
lerinin kendi işyerine ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve ana-
lizi yapan laboratuvarların faaliyetleri. 

(3) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı laboratuvar-
larına bu Yönetmeliğin belgelendirme ve yetkilendirme hükümleri uygulanmaz.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu

ve 31 inci maddeleri, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında
Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 86 ncı ve 90 ıncı maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması
ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve kalibrasyon laboratu-
varlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardının güncel halini,

c) Analiz personeli: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik parametreler ile ilgili numunelerin
analizini gerçekleştiren kişiyi,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Denetim: Bu Yönetmelik kapsamında;
1) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi alacak veya yeterlik belgesini yenileyecek labora-

tuvarın bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi amacıyla Genel
Müdürlükçe yerinde veya uzaktan incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını,

2) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi verilmiş laboratuvarın bu Yönetmelik hükümlerine
uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla Genel Müdürlükçe yapılan her türlü haberli veya
habersiz, yerinde veya hizmet verilen işyeri ortamında ya da uzaktan izlenmesi, incelenmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanmasını,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Mü-

dürlükçe kayıt altına alınması, takip edilmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve
güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,

g) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığını,
ğ) İş hijyeni: Çalışma şartlarından kaynaklanan ve çalışan sağlığını olumsuz yönde et-

kileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fi-
ziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etmenlerden çalı-
şanların korunmasına yönelik faaliyetleri,

h) Kalite yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi almış ve iş güvenliği uzmanı veya
işyeri hekimi olma yeterliliğine sahip bölümlerden mezun olanlar ile bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından
mezun olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilme-
sinden, tespit edilen eksik ve/veya uygunsuzlukların laboratuvar yöneticisine bildiriminden so-
rumlu kişiyi,

ı) Kapsam genişletme: Yeterlik belgesi almış laboratuvarın mevcut belgesine yeni pa-
rametre veya metot ilave edilmesini,

i) Karşılaştırma testi: İSGÜM tarafından belirlenen koşullara göre laboratuvarlar tara-
fından, aynı veya benzer ögeler üzerinde yapılan ölçüm ve analizlerin organize edilmesi, ger-
çekleştirilmesi ve değerlendirilmesini,

j) Laboratuvar: İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizi yapmak üzere yetkilendirilmiş ku-
ruluşları,

k) Laboratuvar personeli: Laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi, analiz personeli, öl-
çüm ve numune alma personeli ile numune kabul, raporlama ve benzeri görevlerde yer alan
teknik personeli,
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l) Laboratuvar üst yönetimi: Laboratuvarın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım-
lanmış olan kurucusunu veya ortaklarını, kamu kurum ve kuruluşları için harcama yetkilisi üst
yöneticiyi,

m) Laboratuvar yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi almış ve iş güvenliği uzmanı
veya işyeri hekimi olma yeterliliğine sahip bölümlerden mezun olanlar ile bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumla-
rından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarından ve laboratuvarın yöneti-
minden sorumlu kişiyi,

n) Ölçüm ve numune alma personeli: İşyerlerinde iş hijyeni ölçüm ve numune alma iş-
lemlerini gerçekleştiren kişiyi,

o) Ön yeterlik belgesi: Bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getiren ancak henüz her-
hangi bir parametreden akredite olmamış ve ilgili parametre için Türk Akreditasyon Kurumuna
başvurusu bulunan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,

ö) Parametre: İş hijyeni alanında ölçüm, test ve analizi yapılan etmenleri,
p) Referans maruziyet süresi: Belli bir maddenin sınır değeri için belirtilmiş süreyi,
r) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
s) Uluslararası izlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, her biri ölçüm belirsizliğine katkıda

bulunan kalibrasyonlardan oluşan belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığıyla belirli bir
referansa ilişkilendirilebilme özelliğini,

ş) Yeterlik belgesi: Bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getiren laboratuvara Genel
Müdürlük tarafından verilen belgeyi,

t) Yeterlilik deneyi: İSGÜM tarafından belirlenen şartlara uygun olarak birden fazla la-
boratuvarın performansının değerlendirilmesi amacıyla katılımcılardan bağımsız ve tarafsız
bir tüzel kişilik veya kuruluş tarafından düzenlenen karşılaştırma programını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin ve Laboratuvarın Yükümlülükleri

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5- (1) İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlen-

dirmesinde yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını, niteliğini
ve niceliğini ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini aşağıdaki durumlarda tekrarlar:
a) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla.
b) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik

meydana geldiğinde.
c) İşyerinde iş müfettişlerince gerçekleştirilen teftişlerde istenmesi halinde.
ç) İşyerinde görevli işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halin-

de.
(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini, yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip

laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip olmayan
laboratuvarlarca yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçları geçersizdir. 

(4) İşveren, laboratuvar personeline ön inceleme ve ölçümler süresince eşlik etmesi
için iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimini ya da bunların yokluğunda işin yürütülmesi
hakkında bilgi sahibi olan çalışanları görevlendirir. 

(5) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinden doğru sonuçları almak için aşağıdaki
yükümlülükleri yerine getirir:

a) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini gerçekleştirecek laboratuvar personeline işye-
rinde kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve laboratuvar personelinin çalışan
temsilcisi ve çalışanlarla görüşmesini sağlar.
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b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin ya-
pılmasını sağlar.

c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapma-
dan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik
etmenler hakkında her türlü bilgi ve belgeyi, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde la-
boratuvar personeline verir.

(6) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belir-
lenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen kayıtlar için sak-
lama süresi en az 10 yıldır.

Sonuçların değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) İşveren; iş hijyeni ölçüm, test ve analiz raporlarında verilen sonuçların,

öncelikle mevzuata ve mevzuatta bulunmaması halinde ulusal veya uluslararası kuruluşlarca
yayımlanmış sınır değerlere uygunluğunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, çalı-
şanların fizyolojik durumlarını da dikkate alarak maruziyetin azaltılması için ek tedbirlerin
alınması gerekip gerekmediğine karar verir. Bu kararın verilmesinde işyerinde varsa iş sağlığı
ve güvenliği kurulunun yoksa işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yazılı görüşlerinin alın-
ması esastır.

Laboratuvarın yükümlülükleri
MADDE 7- (1) İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri, bu konuda yeterlik veya ön yeterlik

belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır. Laboratuvar, yeterlik veya ön yeterlik belgesinde
yer alan parametreler dışında ölçüm, test ve/veya analiz yapamaz.

(2) Laboratuvar, yeterlik veya ön yeterlik belgesinde yer alan metotların gerektirdiği
bütün cihaz ve ekipmanlara sahip olur ve metodun gerekliliklerine uyar.

(3) Laboratuvarın başka adreste, bu alanda faaliyet gösteren şubeleri de bu Yönetmelik
şartlarını sağlamak ve yeterlik veya ön yeterlik belgesi almak zorundadır.

(4) Laboratuvar, yetkisi dahilindeki parametre ve metotları göz önünde bulundurarak
istihdam edeceği laboratuvar personeli için aşağıdaki hususları sağlar:

a) Personelinin bu Yönetmelikte belirtilen temel eğitimleri başarıyla tamamlamış ol-
ması.

b) Zorunluluğu olan branşlar için İSGÜM tarafından sertifikalandırılmış olması.
c) Uygulayacağı parametre ve metotlar için personelinin yetkin olması.
(5) Laboratuvar, hizmet vereceği işyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizini ya-

pacak laboratuvar personelinin, işyeri kurallarına ve çalışma talimatlarına uymasını sağlar.
Kalite ve akreditasyon
MADDE 8- (1) Yeterlik belgesi alabilmek için bu fıkrada yer verilen akreditasyon şart-

larına uyulur:
a) EK-1’de belirtilen parametrelerin herhangi birinden ölçüm, test ve/veya analiz ger-

çekleştirmek isteyen laboratuvar, gerçekleştireceği bu parametrelere dair kullanacağı metot
ve/veya numune alma işlemi için TÜRKAK tarafından akreditasyon standardına göre akredite
olur. Bu laboratuvarlar, EK-1 dışında kalan parametrelerden de ölçüm, test ve/veya analiz ger-
çekleştirecekse bu parametreler için akreditasyon zorunluluğu aranmaz.

b) Yalnızca EK-1 dışında kalan parametrelerden ölçüm, test ve/veya analiz gerçekleş-
tirecek laboratuvarın başvuru yapacağı parametrelerin herhangi biri için kullanacağı metot
ve/veya numune alma işleminden akredite olması yeterlidir.

(2) Ön yeterlik belgesi alabilmek için bu fıkrada yer verilen akreditasyon şartlarına
uyulur:

a) EK-1’de belirtilen parametrelerin herhangi birinden ölçüm, test ve/veya analiz ger-
çekleştirmek isteyen laboratuvarın gerçekleştireceği bu parametrelere dair kullanacağı metot
ve/veya numune alma işleminden TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulunmuş olması
gerekir.
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b) Yalnızca EK-1 dışında kalan parametrelerden ölçüm, test ve/veya analiz gerçekleş-
tirecek laboratuvarın başvuru yapacağı parametrelerin herhangi biri için kullanacağı metot
ve/veya numune alma işleminden TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulunmuş olması
gerekir. 

(3) Laboratuvarlar aşağıdaki hususlara uyar:
a) Yetki alacağı parametrelerle ilgili konularda akreditasyon standardına uygun kalite

yönetim sistemi kurar, uygular ve iyileştirir.
b) İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri için alınan malzemelerin amaca uygunluğunu

kontrol eder.
c) Laboratuvar personeli kullandığı metoda uygun çalışır ve bu metodun bütün şartlarını

yerine getirir.
ç) İş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleriyle ilgili formları tam ve metotlara

uygun bir şekilde doldurur ve laboratuvar arşivinde mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak
saklar. Ancak süresi mevzuatta belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az 10 yıldır.

d) Çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli
her türlü tedbiri alır. 

e) Laboratuvar personeli, metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre
şartlarının iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarını etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını
izler, kontrol ve kayıt eder.

f) Laboratuvar, ölçüm belirsizliği tayini için prosedür oluşturur ve uygular. Deneyin
doğası gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa bütün belirsizlik bileşenlerini tanımlar. Ta-
nımlanamayan belirsizlik bileşenlerinin nedenini izah eder.

g) Laboratuvar, deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol pro-
sedürlerine sahip olur. Referans malzemeler kullanarak düzenli aralıklarla iç kalite kontrolü
yapar. 

ğ) Laboratuvar üst yönetimi, uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz iş-
lemleri için sorumluları ve yetkilileri belirler ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli
bütün tedbirleri alır. Laboratuvar; raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarını
sistematik olarak etkileyen herhangi bir hata tespit ettiğinde, hatalı raporları iptal eder, hatayı
gidererek raporları, 6 ay içinde geriye yönelik düzeltir ve hatanın tekrarlanmaması için sistemde
revizyon yapar.

h) Laboratuvar, kalite kontrol verilerini analiz eder. Bu verilerin, önceden tanımlanmış
olan kriterlerin dışında olduğunu tespit etmesi durumunda problemi düzeltmek ve yanlış so-
nuçların ortaya çıkmasını önlemek için planlanmış önlemleri uygular.

ı) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kullanılan cihazlara ait ham veriler ile yapılan
ölçüm, test ve/veya analiz kayıtlarını mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak saklar. Ancak
süresi mevzuatta belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az 10 yıldır.

(4) Laboratuvar, cihazların bakım ve kalibrasyon periyotlarını; ilgili standartlara, üre-
ticinin sağladığı bilgilere, kullanım kılavuzuna ve kullanım sıklığına uygun olarak belirler. Be-
lirlenen periyotlara göre bakım ve kalibrasyonlarını yaptırır ve bu kayıtları laboratuvar arşivinde
saklar. Kalibrasyonlar, uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır.
Belirlenen bakım ve kalibrasyon periyotlarına veya ölçüm ve analizde kullanılan metoda göre
bakım veya kalibrasyonları yaptırılmayan ya da kalibrasyon sertifikasına göre ilgili tolerans
sınırları dışında kaldığı anlaşılan cihazlar, laboratuvar tarafından kullanımdan çıkartılır.

(5) Laboratuvar, ilgili kalite ve/veya akreditasyon şartının devamının sağlanması adına
ölçüm, test ve/veya analizini yaptığı her bir parametre için dört yılı aşmayan aralıklarla en az
bir kez yeterlilik deneyine ve/veya laboratuvarlar arası karşılaştırma testine katılarak olumlu
sonuç alır. Belge yenileme yapılması veya ön yeterlikten yeterliğe geçiş yapılması bu süreyi
başa döndürmez. 
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(6) Laboratuvar, tutulan bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarını mevzuatla belirlenen
sürelere uygun olarak saklar. Ancak süresi mevzuatta belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi
en az 10 yıldır.

(7) Laboratuvarlar, yetki alacağı ancak akredite zorunluluğu bulunmayan parametreler
ile ön yeterlik kapsamında yetki alacağı parametreler için aşağıdaki şartları sağlar:

a) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarının doğruluğunu güvenceye alacak se-
viyede kalite yönetim sistemi kurar ve geliştirir.

b) Sistem dokümantasyonu, ilgili laboratuvar personeline iletilir ve bu personel tara-
fından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olur.

c) Talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için laboratuvar üst yönetimi bir
prosedür oluşturur ve bunların sürekliliğini sağlar.

ç) Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli
hizmetlerin ve malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir politikaya ve prosedürlere
sahip olur. Alınan hizmetlerin ve malzemelerin amaca uygunluğunu kontrol eder. 

d) Laboratuvar üst yönetimi, her deney için bir prosedür oluşturarak sadece ilgili deney
için yetkinliği bulunan personeli görevlendirir ve deney yapmasını sağlar.

e) Laboratuvar personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri alır. Eğitimler,
ilgili cihaz konusunda yetkin başka bir kurumun verdiği eğitim sertifikası veya bu tip sertifikaya
sahip bir kişinin verdiği kurum içi eğitimle kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarın Genel Özellikleri

Laboratuvarın yapısal özellikleri
MADDE 9- (1) Laboratuvarın ofis alanının büyüklüğü en az 15 metrekare olur.
(2) Numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü, analiz yapan laboratuvarlar için

en az 5 metrekare olur.
(3) Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda tartım odası, sonuçların çevre şartlarından

olumsuz şekilde etkilenmesini engelleyecek şekilde en az 5 metrekare olur.
(4) Enstrümantal analiz cihazlarıyla çalışılıyorsa her bir cihaz için en az 5 metrekarelik

bir alan bulunur.
(5) Kimyasal maddeler varsa bunların depolanması için en az 6 metrekarelik ayrı bir

oda bulunur.
(6) Laboratuvar, bulunduğu binanın girişine Bakanlık adı ve logosunu da bulunduran

bir tabela asar. Tabelalarda yeterlik veya ön yeterlik belgesinde yer alan laboratuvar adı ve/veya
kısaltması kullanılır.

(7) Laboratuvar, 17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte yer ve-
rilen hükümlere uygun olur. 

(8) Laboratuvar, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve 11/9/2013 tarihli
ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun şekilde düzenlenir.

Laboratuvarın nitelikleri
MADDE 10- (1) Laboratuvarın kimyasal madde depolama odasında; kimyasal mad-

deleri yapısına, sınıfına ve saklama koşullarına göre muhafaza edebilecek, gerekiyorsa hava-
landırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap bulunur. 

(2) Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde
veya dışında kimyasal özelliklerine göre risk oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri
ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü
ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak, serin ve kuru
yerde muhafaza edilir.
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(3) Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerinin yer aldığı ecza dolabı bulundurulur. 
(4) Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz duşu ve kullanılan kimyasal-

ların gerektirmesi halinde acil vücut duşu bulundurulur.
(5) Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda havalandırma sistemi kurulur.
(6) Birden fazla fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik etmen analizlerinin beraber yapıl-

ması ve birbirlerinin deney sonuçlarını veya bu sonuçların kalitesini olumsuz etkileme ihtima-
linin bulunması durumlarında, laboratuvar bu ihtimali ortadan kaldıracak şekilde düzenlenir.

(7) Laboratuvar, tehlikeli atıklar ile ilgili işlemleri, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvar Personeli

Laboratuvar personeli
MADDE 11- (1) İş hijyeni laboratuvarında; 
a) Laboratuvar yöneticisi, 
b) Kalite yöneticisi,
c) Ölçüm ve numune alma personeli veya analiz personeli,
olmak üzere en az üç kişi çalışır. 
(2) Laboratuvar personeli tam zamanlı çalışır. Laboratuvarlarda tam süreli görevlendi-

rilenler, başka bir işyerinde çalışamaz.
(3) Laboratuvar üst yönetimi, bu madde kapsamındaki asgari personelin görevden ay-

rılması durumunda 30 gün içerisinde yeni görevlendirme yapar. 
Laboratuvar personelinin sağlık ve güvenliği
MADDE 12- (1) Laboratuvar üst yönetimi; görevli personelin sağlık ve güvenliği için

ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özellikle aşağıdaki şartları sağlar:
a) Laboratuvar personeline, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım ve diğer yar-

dımcı malzemeleri verir, laboratuvar personelinin bu donanım ve malzemeleri kullanmasını
sağlar.

b) Analiz yapılan alanlara, o alanlarda görevli personel haricindeki kişilerin girişlerini
engelleyici önlemler alır.

c) Risk değerlendirmesi ve acil durum planını, olası laboratuvar kazalarını da içerecek
şekilde hazırlar. Bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin çalışma talimatlarını hazır bulundu-
rur.

ç) Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını bulundurur
ve kolay ulaşılabilir yerlerde saklar.

Laboratuvar personelinin eğitimi 
MADDE 13- (1) Laboratuvar personeli aşağıdaki temel eğitimleri alır:
a) TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel

gereklilikler.
b) Ölçüm belirsizliği.
c) Metot validasyonu.
ç) Yetkili olduğu ölçüm ve deneyler.
d) Yetkili olduğu ölçüm ve deneylerde kullanılan cihazlar.
(2) Ölçüm ve numune alma personeli olmak için birinci fıkrada yer verilen eğitimleri

tamamlayan adayın ayrıca, İSGÜM tarafından düzenlenen eğitimi tamamlaması ve sonrasında
yapılan sınavda başarı göstermesi zorunludur. Bu fıkra kapsamındaki eğitimin %80’ine devam
zorunluluğu bulunur ve eğitimin sonunda yapılan sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcı sı-
navı geçmiş sayılır. Eğitim ve sınavda başarılı olan katılımcı, Genel Müdürlükçe kendisine dü-
zenlenen sertifikada yer verilen ölçüm ve numune alma yetkisinin içeriğine göre görevini ifa
eder.  
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(3) İkinci fıkra kapsamında düzenlenen eğitim sonunda yapılan sınavda başarısız olan
katılımcıya ikinci sınav hakkı verilir. Açılan ilk iki sınav hakkına katılmayan veya sınavlarda
başarısız olan katılımcının eğitimi iptal edilir.

(4) Sertifika geçerlilik süresinin son yılında sertifika yenileme sınavına katılarak sınavda
başarı gösteren ölçüm ve numune alma personelinin sertifikası yenilenir. Sertifika yenilemesi
için düzenlenen sınavda başarısız olan personele ikinci sınav hakkı verilir. Açılan ilk iki sınav
hakkına katılmayan veya sınavlarda başarısız olan personelin sertifikası iptal edilir. 

(5) İSGÜM bu madde kapsamında; ölçüm ve numune alma konusunda aday personelin
ölçüm ve numune alma eğitimine, mevcut ölçüm ve numune alma personelinin ise sertifika
yenilemesine yönelik olarak yılda en az iki kez sınav gerçekleştirir. Sertifika yenileme için ser-
tifika süresinin son yılında ilgili sınavlara katılım sağlanması zorunludur. Sertifika yenilemeye
hak kazanan personelin yeni sertifikasının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi, önceki sertifi-
kasının geçerlilik süresinin bittiği tarih olarak düzenlenir.  Sertifika süresi dolan personelin
sertifikası iptal edilir.  

(6) Genel Müdürlük tarafından sertifikalandırılan personel, İSG-KATİP’te kayıt altına
alınır.

(7) Eğitim ve sınavların tamamının veya bir kısmının uzaktan yapılmasına karar ver-
meye Bakanlık yetkilidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarların Uyması Gereken Kurallar

Ön inceleme
MADDE 14- (1) Laboratuvar, ölçümden önce işyerinde;
a) Maruziyet kaynaklarını, 
b) Maruziyet sürelerini, 
c) Üretim süreci ve tekniklerini, 
ç) İş organizasyonu, vardiyalar ve görevleri,
gözlemleyerek ölçüm stratejisi belirlemek üzere uluslararası standartlara ve kullandığı

metotlara uygun şekilde ön inceleme yapar ve ön inceleme raporu hazırlar. Bu raporda ölçüm
yapılacak noktalar ve ölçüm sayıları belirtilir. Ölçüm noktası ve sayısının belirlenmesinin nihai
sorumluluğu işverene aittir.

Metot seçimi ve kullanımı
MADDE 15- (1) Laboratuvar, metot seçiminde ve kullanımında aşağıdaki hususlara

uyar:
a) Elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlar-

daki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan ve raporlanabilir tespit aralığı içerisinde
ilgili sınır değeri bulunduran iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz metotlarını kullanmak.

b) Yetki alınan metotların güncel hallerini kullanmak ve bulundurmak.
c) Seçtiği standart metotları uygulayabildiğini istatistiki yöntemler kullanarak teyit et-

mek.
ç) Laboratuvarda geliştirilmiş metotların veya standart metotların ilavelerle takviye

edilmiş veya değiştirilmiş halinin kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları
geçerli kılmak.

d) Ölçüm noktaları veya maruziyeti tespit edilecek çalışanlar belirlenirken yetki alınan
metotta yazılı hususları dikkate almak.

Numune alma ve taşıma ile ölçüm işlemleri
MADDE 16- (1) Numune alma ve ölçüm işlemleri ulusal ve/veya uluslararası stan-

dartlara ve kullanılan metoda göre yapılır. 
(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınır ve saklanır.
(3) Ölçüm ve numune alma işlemleri, 13 üncü maddeye göre eğitim almış ve sertifika-

landırılmış ölçüm ve numune alma personeli tarafından yapılır.
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(4) Numune alma ve ölçüm işlemlerinin süresi ve sayısı yapılan iş sırasındaki maruzi-
yeti temsil edecek şekilde düzenlenir.

(5) İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etmenler ile ilgili olarak numune alma ve
değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689:2018+AC “İş yerindeki maruziyet – Kim-
yasal maddelerin solunmasıyla maruziyetin ölçülmesi – Mesleki maruziyet sınır değerlerine
uygunluğun denenmesi için strateji” standardı ve benzeri standartların güncel halleri dikkate
alınır.

(6) Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz
sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreli referans maruziyet süresi bir vardiya için
8 saat, kısa süreli referans maruziyet süresi esas olarak 15 dakikadır.

(7) İşyerinde çalışanların kimyasal etmenlere olan kişisel maruziyet düzeyleri ölçülür-
ken numune alma cihazı veya pasif örnekleyici, metoda uygun olarak çalışan kişinin üzerine
ve solunum bölgesine yerleştirilerek kullanılır.

(8) Kişisel maruziyeti ölçtüğü kabul edilmeyen sabit nokta ölçümü, ortam ölçümü ola-
rak kabul edilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabile-
ceği nokta ölçüm noktası olarak alınır. Ortam ölçüm, test ve analizlerinin sonuçları, kişisel ma-
ruziyet seviyesini göstermez ve bunların sonuçları kişisel maruziyet sınır değerleri ile kıyas-
lanmaz.

(9) Ölçüm yapılan işyerinde; işveren, çalışanlar veya görevli laboratuvar personeli ta-
rafından ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde yapılan işin durdurulması, yavaşlatılması veya
hızlandırılması gibi yöntemlerle manipülasyon yapılamaz.

Numune kabul
MADDE 17- (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen her numune ayrı bir kayıt kodu

ile tanımlanır. Numunenin, laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu ile tanınması sağlanır.
(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanır.
Test ve analizler 
MADDE 18- (1) Parametreye ilişkin test ve analizler, kullanılan metoda uygun olarak

laboratuvarın analiz personeli tarafından yapılır.
(2) Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler analize alınmaz.
Rapor hazırlama
MADDE 19- (1) Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve/veya

analizine ait sonuçlar; doğru, açık, kesin, tarafsız ve kullanılan metotta yer alan tüm talimatlara
uygun bir şekilde rapor haline getirilir.

(2) Düzenlenen raporlarda, akreditasyon standardının şartlarına uyulur ve İSGÜM in-
ternet sayfasında ilân edilen rapor formatına uygun rapor düzenlenir. 

(3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri, buralarda yapılan işler,
maruziyet süresi ve ölçüm, test ve analiz sonucunu etkileyebilecek hususlar raporlarda açıkça
belirtilir. Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş raporlarda yer alır.

(4) İşyerinde yapılan ölçümlerde hangi standartların kullanıldığı, ölçüm belirsizliği ile
birlikte ölçüm sonuçları ve varsa sınır değerleri belirtilir. Ölçüm, test ve/veya analiz sonuçla-
rının mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi laboratuvar tarafından yapılmaz. Mevzuatta
sınır değerin bulunmadığı hallerde, ölçüm yapılan metot dikkate alınarak uluslararası kuruluş-
larca yayımlanmış sınır değer kullanılır.

(5) İşyerinde gerçekleştirilen iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizlerine ilişkin düzen-
lenen raporun içeriğinden İSGÜM tarafından belirlenen veriler İSG-KATİP’e yüklenir.

(6) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiziyle ilgili raporlarda bu Yönetmeliğin kapsa-
mında olmayan diğer ölçüm, test ve/veya analizlerle ilgili bilgiler bulundurulmaz.

Laboratuvarlar arası iş birliği
MADDE 20- (1) Laboratuvarlar arası iş birliği kapsamında; ilgili parametreden yalnızca

numune alma yetkisi olan laboratuvar, bu parametreden numuneleri analiz yapma ile ilgili yet-
kisi olan diğer bir laboratuvara veya İSGÜM’e göndererek analiz sonucu alabilir. 
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(2) İş birliği yapacak laboratuvarlar, İSG-KATİP üzerinden iş birliği sözleşmesi düzen-
ler. İSGÜM ile yapılacak iş birliklerinde de İSG-KATİP üzerinden iş birliği sözleşmesi düzen-
lenir.

(3) Numune alan laboratuvar, raporun ekine iş birliği yaptığı laboratuvar tarafından ha-
zırlanan analiz raporunu eklemekle yükümlüdür.

(4) Numune alan laboratuvar, numuneyi, iş birliği yaptığı laboratuvara ilgili metoda
uygun taşıma ve saklama koşullarında göndermekle yükümlüdür. 

(5) Raporlama, numune alan laboratuvar tarafından yapılır.
(6) Laboratuvarlar, yetkili olmadığı parametrede iş birliği yapamaz. Yetkisi olmayan

parametreden iş birliği yapan her iki laboratuvarın yetkisi bulunmayan parametreden ölçüm,
test ve/veya analiz yapmış olduğu kabul edilir.

Gizlilik
MADDE 21- (1) Laboratuvar, işyerine ait bilgiler ve iş hijyeni ölçüm, test ve/veya ana-

liz sonuçlarına ilişkin bilgileri; yargı organları, TÜRKAK ile bu konuda yetkili Bakanlık de-
netim personeli dışında üçüncü şahıslara veremez. Ancak 20 nci madde kapsamında iş birliği
yapan laboratuvarlar arasında sadece numune alma ve analizle ilgili bilgiler paylaşılabilir.

(2) Ticari ve mesleki sırlar ile çalışanların kişisel verilerinin korunması konularında il-
gili mevzuata göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Yetkilendirme

Yetkilendirme yetkisi, süresi ve bedelleri
MADDE 22- (1) Laboratuvarın yetkilendirilmesi, kapsam genişletilmesi, denetlenmesi,

belgesinin yenilenmesi, belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi ile
bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen kişilerin yetkilendirilmesi, eğitilmesi, sınavlarının
düzenlenmesi, denetlenmesi, sertifikasının yenilenmesi, sertifikasının geçerliliğinin askıya alın-
ması veya iptal edilmesi yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

(2) Laboratuvarların yeterlik belgesi geçerlilik süresi dört yıl, ön yeterlik belgesi ge-
çerlilik süresi bir yıldır. Ön yeterlik belgesi, laboratuvara bir kereye mahsus olmak üzere veri-
lir.

(3) Ölçüm ve numune alma personelinin sertifikasının geçerlilik süresi dört yıldır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin be-

deller Bakanlık tarafından belirlenir.
(5) 13 üncü, 23 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeler kapsamında yapılacak

başvurularda dördüncü fıkra uyarınca belirlenen bedellerin ödendiğine ilişkin dekont bulunması
zorunludur. Aksi takdirde başvuru incelemeye alınmaz.

Başvuru
MADDE 23- (1) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi almak isteyen laboratuvar aşağıdaki

bilgi ve belgeler ile İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e başvurur:
a) Başvuru dilekçesi.
b) EK-2’de yer alan kurum/kuruluş bilgi formu.
c) EK-3’te yer alan personel bildirim listesi.
ç) EK-4’te yer alan iş hijyeni alanında hizmet verilecek parametre listesi.
d) EK-5’te yer alan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz cihaz listesi.
e) EK-6’da yer alan cihaz kalibrasyon çizelgesi.
f) Yeterlik belgesi başvurusunda TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon sertifikası

ve kapsamı; ön yeterlik belgesi başvurusunda TÜRKAK’a akreditasyon için başvurulan kap-
samı gösterir belge.

g) Kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz metotlarına ait Türkçe olarak hazır-
lanmış deney talimatları ile gerektiğinde metotların tam metni.
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ğ) Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları.
h) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin imza

sirküleri.
ı) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği.
i) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizini yapacak personelin ilgili konularda aldıkları

eğitim sertifikaları.
j) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlar için ilgili ticaret odasından alınan

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge.
k) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar

faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
l) Laboratuvarın bulunduğu mesken veya işyerinin tapusunun veya kira sözleşmesinin

bir örneği.
m) Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve laboratuvarın bulunduğu binada la-

boratuvar açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
Başvuru dosyasının incelenmesi, denetimi, yeterlik veya ön yeterlik belgesinin dü-

zenlenmesi
MADDE 24- (1) Laboratuvarın sunduğu dosya İSGÜM tarafından değerlendirilir. Bel-

gelerde eksiklik ya da uygunsuzluk tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, ince-
leme işlemlerinde tespit edilen eksiklik ya da uygunsuzlukların giderilmesi için 60 gün süre
verilir. Bu süre içerisinde laboratuvara, sunduğu dosyada birden fazla düzeltme yapma hakkı
tanınır. Belirlenen sürede eksiklik ya da uygunsuzluklar giderilmezse ilgili başvuru bedeli iade
edilmeksizin dosya iade edilir. 

(2) Başvuru dosyası uygun bulunan laboratuvar, EK-7’de yer alan İlk Başvuru, Kapsam
Genişletme ve Belge Yenileme Denetim Tutanağına göre denetlenir. Denetim sonrasında tespit
edilen eksiklik ya da uygunsuzluklar raporlanarak laboratuvara tebliğ edilir. Başvuru yapan la-
boratuvara, bu eksiklik ya da uygunsuzlukları gidermesi için raporun kendine tebliğ edildiği
tarihten itibaren 60 gün süre verilir. Eksiklik ya da uygunsuzlukların laboratuvar tarafından gi-
derildiğinin bildirilmesinden sonra gerek görülmesi halinde laboratuvara en fazla bir kere daha
denetim yapılır. Belirlenen sürede eksiklik ya da uygunsuzluklar giderilmezse ilgili başvuru
bedeli iade edilmeksizin dosya iade edilir. 

(3) Denetim sonucunda uygun bulunan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından; EK-
8/A ve EK-9/A’da yer alan örneklere uygun olarak yeterlik belgesi ile yeterlik belgesine ilişkin
parametre listesi veya EK-8/B ve EK-9/B’de yer alan örneklere uygun olarak ön yeterlik belgesi
ile ön yeterlik belgesine ilişkin parametre listesi düzenlenir. Düzenlenen belgelere ilişkin bil-
giler İSGÜM’ün internet sayfasında ilan edilir.

(4) Başvuru dosyalarının incelenmesi, denetimi ve yeterlik veya ön yeterlik belgesinin
düzenlenmesi başvuru tarihinden itibaren 180 gün içerisinde tamamlanır.

Belge yenileme
MADDE 25- (1) Yeterlik belgesine sahip olan ve geçerlilik süresi sonunda belgesini

yenilemek isteyen laboratuvar, belge süresinin bitiminden en az 180 gün önce aşağıdaki bel-
gelerle birlikte İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e müracaat eder:

a) Başvuru dilekçesi.
b) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden değişiklik olan veya ek-

lenen diğer belgeler.
(2) Belge yenileme başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası incelenir ve laboratu-

vara denetim yapılır. İnceleme ve denetimlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyulur. 
(3) Belge yenileme başvurusu uygun bulunan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından

EK-8/A ve EK-9/A’da yer alan örneklere uygun olarak yeterlik belgesi ile yeterlik belgesine
ilişkin parametre listesi düzenlenir. Birinci fıkradaki şartı sağlayan laboratuvarın yeni yeterlik
belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç tarihi, önceki belgenin geçerlilik süresinin bittiği tarih
olarak düzenlenir.
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(4) Ön yeterlik belgesine sahip laboratuvar, belge yenileme yapamaz. 
Unvan değişikliği
MADDE 26- (1) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi almış laboratuvar, unvanını değiştir-

mesi halinde 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e
müracaat eder:

a) Başvuru dilekçesi.
b) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlar için ilgili ticaret odasından alınan

ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge. 
(2) Unvan değişikliği başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından;

EK-8/A ve EK-9/A’da yer alan örneklere uygun olarak yeterlik belgesi ile yeterlik belgesine
ilişkin parametre listesi veya EK-8/B ve EK-9/B’de yer alan örneklere uygun olarak ön yeterlik
belgesi ile ön yeterlik belgesine ilişkin parametre listesi düzenlenir. Unvan değişikliği, yeterlik
veya ön yeterlik belgesinin geçerlilik tarihini değiştirmez.

Adres değişikliği
MADDE 27- (1) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi almış laboratuvarın adresini değiş-

tirmek istemesi halinde, laboratuvar aşağıdaki belgelerle birlikte 30 gün önceden İSG-KATİP
üzerinden İSGÜM’e müracaat eder:

a) Başvuru dilekçesi.
b) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden değişiklik olan veya ek-

lenen diğer belgeler.
(2) Adres değişikliği başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası incelenir ve labora-

tuvara denetim yapılır. İnceleme ve denetimlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyu-
lur.

(3) Adres değişikliği başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından;
EK-8/A ve EK-9/A’da yer alan örneklere uygun olarak yeterlik belgesi ile yeterlik belgesine
ilişkin parametre listesi veya EK-8/B ve EK-9/B’de yer alan örneklere uygun olarak ön yeterlik
belgesi ile ön yeterlik belgesine ilişkin parametre listesi düzenlenir. Adres değişikliği, yeterlik
veya ön yeterlik belgesinin geçerlilik tarihini değiştirmez.

(4) Laboratuvarın fiziki olarak yerinin değişmemesi ancak adres bilgisinin ilgili ma-
kamlarca değiştirilmesi halinde adres değişikliğine ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu husus 30
gün içerisinde İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e bildirilir.

(5) Laboratuvarın yetkilendirildiği adrese ilişkin resmi makamlarca doğal afet nedeniyle
yıkım kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu verilmesi durumlarında, bu husus 30 gün
içerisinde İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e bildirilir ve yeni adres için başvuru yapılır. Bu fıkra
kapsamında yapılacak adres değişikliği nedeni ile başvuru bedeli ödenmez.

Kapsam genişletme
MADDE 28- (1) Hizmet verdiği parametrelerde veya metotlarda kapsam genişletmek

isteyen yeterlik belgesine sahip laboratuvar, aşağıdaki belgelerle birlikte İSG-KATİP üzerinden
İSGÜM’e müracaat eder:

a) Başvuru dilekçesi.
b) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden değişiklik olan veya ek-

lenen diğer belgeler.
(2) Kapsam genişletme başvurusunda bulunan laboratuvarın dosyası incelenir ve labo-

ratuvara denetim yapılır. İnceleme ve denetimlerde 24 üncü maddede yer alan hükümlere uyu-
lur.

(3) Kapsam genişletme başvurusu onaylanan laboratuvara Genel Müdürlük tarafından
EK-8/A ve EK-9/A’da yer alan örneklere uygun olarak yeterlik belgesi ile yeterlik belgesine
ilişkin parametre listesi düzenlenir. Kapsam genişletme, yeterlik belgesinin geçerlilik tarihini
değiştirmez.

(4) Ön yeterlik belgesine sahip laboratuvar, kapsam genişletme yapamaz. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarların Denetimi

Denetim personeli
MADDE 29- (1) Laboratuvarların denetimi; akreditasyon standardı, ölçüm belirsizliği,

metot validasyonu eğitimlerini almış ve Genel Müdürlükte görevli çalışma uzmanı ve uzman
yardımcıları, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilir. 

(2) Denetim personeli, laboratuvar ve ziyaret ettikleri işyeriyle ilgili edindiği bilgileri
gizli tutar.

Haberli ve habersiz denetimler
MADDE 30- (1) Laboratuvarlar, bu Yönetmelik esasları dâhilinde iki yılda en az bir

kez haberli veya habersiz denetime tabi tutulur. Buna ek olarak laboratuvarın yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediği İSG-KATİP üzerinden de denetlenebilir. 

(2) İSG-KATİP sistemine girişi yapılmış ölçüm günleri dışında hafta içi mesai saatle-
rinde laboratuvar personelinden en az bir kişi laboratuvarda bulunur.

(3) Haberli denetimlerde, denetim tarihi, laboratuvara en az 10 gün öncesinde bildirilir.
Bu denetimlerde laboratuvar personelinin tamamı laboratuvarda hazır bulunur.

(4) Denetimlerde laboratuvarın bu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlere uygun-
luğu ile laboratuvarın yetki belgesinde yer alan ölçüm, test ve/veya analiz parametrelerinden
gerekli görülenlerin icrası, işyeri ortamında veya laboratuvarda yerinde gözlemlenerek denet-
lenir.

(5) Laboratuvar personeli, denetim personeline bu Yönetmelik kapsamında her türlü
bilgi ve belgeyi göstermek ve yardımcı olmak zorundadır.

(6) Denetimin tamamlanmasını takiben EK-10’da yer alan denetim tutanağı iki nüsha
olarak düzenlenir. Denetim personeli ve laboratuvar yöneticisi tarafından imzalanarak bir nüs-
hası laboratuvar yöneticisine verilir. Laboratuvar yöneticisinin bulunmaması halinde labora-
tuvarda bulunan diğer laboratuvar personeli de imza atmaya yetkilidir. İSG-KATİP üzerinden
yapılan denetimler için oluşturulan tutanaklarda laboratuvar yöneticisinin imzası aranmaz. 

(7) Denetim bulguları 31 inci, 32 nci ve 34 üncü maddeler ile EK-11’de yer alan Labo-
ratuvar İhtar Puanı Tablosuna göre değerlendirilir ve raporlanır. Bu Yönetmeliğe aykırılık tespit
edilmesi halinde ilgili idari yaptırım uygulanır ve laboratuvara tebliğ edilir. 

(8) Yeterlik belgesi yenileme işlemi yapan laboratuvarların yeterlik belgesi süresinin
yalnız son bir yılında uygulanan ihtar puanları yenilenen belge için geçerli olur. 

(9) Ön yeterlikten yeterliğe geçiş yapan laboratuvarın ön yeterlik belgesi süresi boyunca
aldığı ihtar puanları, yeterlik belgesi için geçerli olur.

Yeterlik belgesinin askıya alınması
MADDE 31- (1) Laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesini askıya alma işlem-

leri, bu maddede yer alan hususlar ile EK-11’deki Laboratuvar İhtar Puanı Tablosunda belirtilen
ihtar puanları dikkate alınarak yapılır.

(2) İhtar puanı toplamı 300’e ulaşan laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesi altı
ay süre ile askıya alınır. İhtar puanı nedeniyle belgesi askıya alınan laboratuvarın ihtar puanları
askı süresi bitiminde silinir.

(3) Laboratuvarın akreditasyon sertifikasının askıya alınması durumunda aynı süre bo-
yunca yeterlik belgesi de askıya alınır. 

(4) Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan laboratuvarın yapısal özelliklerinde
veya niteliklerinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunmadan bu Yönetmeliğe aykırı şekilde
değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan değişiklik düzeltilene kadar laboratuvarın
yeterlik veya ön yeterlik belgesi askıya alınır. 

(5) Yeterlik veya ön yeterlik belgesinde yer alan metotlar dışında herhangi bir metot
kullanarak ölçüm, test ve/veya analiz yaptığının tespiti halinde laboratuvarın yeterlik veya ön
yeterlik belgesi altı ay süreyle askıya alınır.
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(6) Bu Yönetmelik kapsamında sertifika alması zorunlu olmasına rağmen sertifikasız
laboratuvar personeli çalıştırdığı tespit edilen laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesi
altı ay süreyle askıya alınır.

(7) Ölçüm ve numune alma işlerinin ölçüm ve numune alma personeli haricinde veya
test ve analiz işlerinin analiz personeli haricinde herhangi bir kişi tarafından yapıldığının tespit
edilmesi halinde laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

(8) Laboratuvarlar 20 nci maddede belirtilen iş birliği dışında, herhangi bir konuda ara-
cılık faaliyeti veya bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin başka kişi veya kurumlara devrini
yapamaz. Bu fıkraya aykırı şekilde davrandığı tespit edilen laboratuvarların yeterlik veya ön
yeterlik belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

(9) Belge yenileme talebi olan ancak belge süresinin bitiminden en az 180 gün önce
Genel Müdürlüğe müracaat etmeyen laboratuvarın yeterlik belgesi, belge süresinin bitiminden
itibaren belge yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

(10) Denetime yetkili Bakanlık personeline bu Yönetmelik kapsamında istenen her türlü
bilgi ve belgenin laboratuvar tarafından sunulmaması veya Bakanlık personelinin görevini yap-
masını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması halinde laboratuvarın yeterlik veya ön
yeterlik belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

Parametrenin askıya alınması
MADDE 32- (1) Yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testinde, test sonucu kabul edile-

bilir sınırların dışında olan laboratuvar, altı ay süre içinde yeterlilik deneyi veya karşılaştırma
testine katılım sağlayabilir. Bu süre sonunda olumlu sonuç alamayan laboratuvarın ilgili para-
metreleri olumlu sonuç alana kadar Genel Müdürlük tarafından askıya alınır.

(2) Laboratuvar, 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süreler dâhilinde zorunlu
yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testine girmemişse ilgili parametre askıya alınır. İlgili pa-
rametreden yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testine girilip olumlu sonuç alınması halinde
askı işlemi kaldırılır. Laboratuvar ilgili parametreden zorunlu yeterlilik deneyi veya karşılaş-
tırma testine girmeden bu parametrelerde kapsam genişletme başvurusunda bulunamaz.

(3) Denetimlerde aşağıdaki durumlar tespit edildiğinde ilgili parametre askıya alınır:
a) Ölçüm ve numune alma veya analizden yetkili olmasına rağmen personelin ilgili me-

tot veya parametreden yetkin olmaması durumunda. 
b) Laboratuvarda uygun cihazların bulunmaması durumunda.
c) Ölçüm sonuçlarını sistematik olarak etkileyen hataların tespitinden itibaren 6 ay içe-

risinde ilgili hatanın giderilerek raporların geriye yönelik düzeltilmemesi ve/veya gerekli ol-
duğu halde ölçümlerin yenilenmemesi durumunda.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hususların giderilmesi halinde laboratuvarda tekrar dene-
tim yapılarak ilgili parametreler için uygulanan askı işlemi kaldırılır.

(5) EK-1’de yer alan listeden akredite edilmiş parametresi veya metodu TÜRKAK ta-
rafından askıya alınan laboratuvarın ilgili parametresi veya metodu, askısı kaldırılıncaya kadar
Genel Müdürlükçe de askıya alınır. Laboratuvarın TÜRKAK tarafından akredite parametresi
veya metodu kalmamışsa yeterlik belgesi askıya alınır.

(6) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın EK-1’de yer alan parametrelerden biri veya
birkaçı TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon sertifikasının kapsamı dışına çıkartılırsa, la-
boratuvarın ilgili parametreleri tekrar kapsama alınıncaya kadar Genel Müdürlükçe askıya alı-
nır. 

Belgenin askı süreci
MADDE 33- (1) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi askıda olan laboratuvar, askı süresi

boyunca iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapamaz, rapor düzenleyemez.
(2) Parametresi askıda olan laboratuvar, askı süresi boyunca ilgili parametreden iş hij-

yeni ölçüm, test ve analizi yapamaz, rapor düzenleyemez.
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(3) Yeterlik veya ön yeterlik belgesinin askıda olduğu süre, yeterlik veya ön yeterlik
belgesinin geçerlilik tarihini değiştirmez.

Belge iptali ve yasaklılık
MADDE 34- (1) Aşağıdaki hallerde laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesi iptal

edilir:
a) Laboratuvarın belge yenileme başvurusu yok ise laboratuvarın yeterlik belgesinin

geçerlilik süresinin bitiminde.
b) Laboratuvarın ön yeterlik belgesinin süresi bitiminde.
c) Beyan edilen evraklardan herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde.
ç) Yeterlik veya ön yeterlik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde belgenin, aynı sebep-

ten olduğuna bakılmaksızın herhangi bir sebeple ikinci defa askıya alınma halinin oluşması
durumunda.

d) Yeterlik veya ön yeterlik belgesinin askı süresi içerisinde laboratuvarın hizmet ver-
diğinin tespiti halinde.

e) Askıda olan parametrelerinden askı süresi içerisinde laboratuvarın hizmet verdiğinin
tespiti halinde.

f) Laboratuvarın ölçüm, test ve analiz yapmaksızın rapor düzenlediğinin tespiti halin-
de.

g) Laboratuvarın İSGÜM’e bildirmeden adres değişikliği yapması halinde.
ğ) Laboratuvarın akreditasyon sertifikasının iptal edilmesi halinde.
h) İş hijyeni ölçüm, test ve analiz raporlarında tahrifat yapıldığının tespiti halinde.
ı) Laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesinin iptali için talepte bulunması ha-

linde.
i) Yetkili laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri için yeterlik veya ön ye-

terlik belgesi almadığının tespiti halinde.
j) Yeterlik veya ön yeterlik belgesinde yer alan parametreler dışında ölçüm, test ve/veya

analiz yaptığının tespiti halinde. 
(2) Birinci fıkradaki hükümlere dayanılarak yeterlik veya ön yeterlik belgesi iptal edilen

laboratuvarın kurucu veya ortaklarının da içinde bulunduğu bir laboratuvarın yeni yeterlik veya
ön yeterlik belgesi başvurusu, ilgili belgenin iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle işleme alın-
maz.

(3) Yeterlik veya ön yeterlik belgesi olmaksızın iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizi
yaptığı tespit edilen kuruluşlar ile bu kuruluşların kurucu veya ortakları ve tüm personeli Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilân edilir. Bu kuruluşlar ile bu kuruluşların kurucu veya ortakları
ve tüm personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki yetki veya sertifika başvuruları on yıl süreyle
işleme alınmaz.

İdari yaptırımlara itiraz
MADDE 35- (1) Laboratuvar; denetim sonucu uygulanan ihtar puanları, askı işlemleri

ve belge iptaline ilişkin kararlara resmi yazı ile kararın kendine tebliğinden itibaren 15 gün
içinde itiraz edebilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 inci günden sonra İSGÜM’e ulaşan itirazlar
incelenmez. 

(2) İtirazlar İSGÜM tarafından incelenerek değerlendirilir ve alınan nihai karar ilgili
laboratuvara tebliğ edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim zorunluluğu
MADDE 36- (1) Laboratuvar aşağıdaki hususları, belirtilen sürelerde İSG-KATİP üze-

rinden Genel Müdürlüğe bildirir:
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a) TÜRKAK tarafından herhangi bir parametrenin veya metodun askıya alınması, kap-
sam dışı bırakılması veya iptalini ya da akreditasyon sertifikasının iptalini ve bu durumların
gerekçesini 15 gün içerisinde.

b) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair sonuçlar ile verileri, ilgili raporun yayım-
lanmasından itibaren 10 gün içerisinde.

c) Laboratuvar üst yönetimindeki, laboratuvar personelindeki, personelin görevlendi-
rildiği metot veya parametredeki veya kullanılan cihazlardaki değişiklikleri 30 gün içerisinde.

ç) Metot validasyonunun revize edilmesi durumunda yeni validasyon raporlarını 30
gün içerisinde.

d) Yapacağı ölçüm, test ve analizleri en az üç gün öncesinde.
e) Laboratuvarın yapısal özellikleri ile niteliklerini etkileyen değişiklikleri en az 30 gün

öncesinde.
f) Yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testlerine katılacak laboratuvar, katılım durumunu

en az 10 gün öncesinde. 
g) Katıldığı yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma testlerinin sonuçlarını, sonuçların açık-

lanmasının ardından 10 gün içerisinde.
(2) Birinci fıkranın (f) veya (g) bentlerinde yer verilen sürelere uymayan laboratuvar,

girdiği yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testinden olumsuz sonuç almış kabul edilir. 
Ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarına itiraz
MADDE 37- (1) Laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarına taraf-

ların, denetim veya teftişe yetkili mercilerin itirazları halinde, yapılan iş hijyeni ölçüm, test
ve/veya analiz kayıtları İSGÜM tarafından incelenir ve gerek görülürse ilgili iş hijyeni ölçüm,
test ve/veya analiz sonuçları geçersiz kılınarak İSG-KATİP’e işlenir.

Uygulama esasları
MADDE 38- (1) Laboratuvarlar, bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenle-

mek amacıyla Bakanlıkça yayımlanan alt düzenlemelere ve yapılan duyurulara uymak zorun-
dadır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39- (1) 24/1/2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hij-

yeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut laboratuvarlar ve başvurular
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yeterlik veya

ön yeterlik belgesi almak için başvurusu bulunan laboratuvarların bu iş ve işlemleri, yürürlükten
kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçiş süresi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan hükümler

İSG-KATİP sisteminde gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük ve İSGÜM internet
sayfasında ilân edilinceye kadar İSGÜM’e yazılı olarak yapılır.

Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2026 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE 

RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL 

VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLAR 

KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN 

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restoras-

yonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların

26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Usul ve Esaslarda yer alan parasal limitlerin Türkiye İsta-

tistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile

Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 26 ncı madde-

sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları

ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 14 üncü,

25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR 

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN 
GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı mad-
desi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayımlanan 2022 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alı-
narak güncellenmesidir. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Güncellenen hususlar 
MADDE 3- (1) Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan tu-
tarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/2) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel

Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanna-

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere

Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr)

yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet

(www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

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

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat:

2023/21) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi”

ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise

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

belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elek-

tronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 

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

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

kullanılır.
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İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli

belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44

nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sa-

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta ad-

resine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı ta-

rafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru

sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/4) 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel

Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyanna-

mesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere

Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr)

yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan

“E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet

(www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

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

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat:

2023/21) çerçevesinde yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge

İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi”

ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise

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

belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elek-

tronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır. 
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(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-

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

kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları

Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik

veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda

yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli

belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44

nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sa-

hibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-

gesinin sistemde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta

adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı

tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru

sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye

kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına

esas teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2023/6)

Kapsam

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri

çerçevesinde 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin

ilanı ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını

kapsamaktadır.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma

süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiş-

tir.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma

süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması

açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
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Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 5- (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci

maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya
damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden
geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi ge-
reğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda
yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket et-
tiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona erme-
sinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı id-
diasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mev-
cuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik
eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri
esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının
“https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Sa-
vunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip
edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tari-
hinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Ba-
kanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(5) Başvuru, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.
(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda be-

lirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 204 75 00
İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat
(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin

beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme so-
ruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme
soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bismil 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO  : 2018/103 Esas 
KARAR NO :2021/499 

 
 994 

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

 
         979 

—— • —— 
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 983 
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Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
        1031 

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

 
 1109 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AHŞAP TAHKİMAT MALZEMESİNİN TAHMİL, TAHLİYE, BİÇME, YÜKLEME VE 

TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Amasra TİM’de bulunan Ahşap Tahkimat Malzemesinin Tahmil, Tahliye, 

Biçme, Yükleme ve Taşıma hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 
(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğinin 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 96 /0372 251 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2311802 
b) İKN : 2023/81373 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 2.300 m3 Ahşap Maden Direği 
ç) Teslim Yeri /  
 İşin Yapılacağı Yer : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden direği 

stok-karo sahası ve hızarları. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 13.02.2023-Saat: 15.00 
c) Şartname Bedeli : 500,00 TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1. 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

5.1. Boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.2.  Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.3.  İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

6.4. Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
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7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; İstekliler yukarıda belirtilen iş 
nevilerine göre her kaleme ayrı ayrı fiyat vereceklerdir. Firmaların teklifleri, her iş nevilerine göre 
ayrı ayrı değerlendirilmeyecektir. Birim Fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerinden (1+2+3) 
ihaleyi alan firma talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. İş nevilerinin tamamı bir bütün 
olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme; her iş nevi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı 
itibarı ile tutarların toplamı üzerinden yapılacaktır. Bütün iş nevilerinin aynı firmanın taahhüdüne 
bağlanması esas alınacaktır. 

8- Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 
3 olarak vereceklerdir.) 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 1084/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Manisa İli Salihli Belediye Başkanlığından: 
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen; Fast Food, Büfe, Giyim-

Tuhafiye, Aktar, Çay Ocağı, Unlu Mamulleri Satışı, Manav, Kuruyemişçi ve Şarküteri niteliğine 
sahip taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre 
“Açık Teklif Artırma Usulü” ile kiralama ihalesi 09/02/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Tablodaki taşınmazların, 04.10.2022 tarih ve 2022/94 
sayılı Belediye Meclis Kararı gereği 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. Kiralama ihalesine 
katılacak taliplilerin “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” şartname bedel makbuzu ile geçici ihale 
teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç 08/02/2023 tarihi Çarşamba günü, saat 
16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Kiralama 
ihalesine katılacak talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de belediyemize 
gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının 
teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden 
Belediyemiz sorumlu değildir. 

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık muhammen kira 
bedeli ile geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir. 

S. 
N. 

TAŞINMAZ 
ADRESİ/ 

MAHALLE 

ADA/PARSEL/ 
KOORDİNAT 

VASFI 
AYLIK MUHAMMEN 
İHALE KİRA BEDELİ 

+%18 KDV (TL) 

%3 GEÇİCİ İHALE 
TEMİNATI(TL) 

01 ZAFER MAH. 422 ADA 3 PARSEL 
(1 NOLU İŞYERİ) 

FAST-FOOD 
5.000,00.-TL + %18 

KDV 
18.000,00.-TL 

02 ZAFER MAH. 422 ADA 3 PARSEL 
(2 NOLU İŞYERİ) 

FAST-FOOD 
5.000,00.-TL + %18 

KDV 
18.000,00.-TL 

03 ZAFER MAH. 422 ADA 3 PARSEL 
(3 NOLU İŞYERİ) 

BÜFE 
5.000,00.-TL + %18 

KDV 
18.000,00.-TL 

04 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(3 NOLU İŞYERİ) 
GİYİM-TUHAFİYE 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

05 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(4 NOLU İŞYERİ) 
GİYİM-TUHAFİYE 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

06 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(6 NOLU İŞYERİ) 
AKTAR 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

07 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(7 NOLU İŞYERİ) 
ÇAY OCAĞI 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

08 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(8 NOLU İŞYERİ) 
UNLU MAMULLER 

SATIŞI 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

09 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(10 NOLU İŞYERİ) 
MANAV 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

10 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(11 NOLU İŞYERİ) 
KURUYEMİŞÇİ 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 

11 
KURTULUŞ 

MAH. 
4285 ADA 1 PARSEL 

(12 NOLU İŞYERİ) 
ŞARKÜTERİ 

5.000,00.-TL + %18 
KDV 

18.000,00.-TL 
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3.1. İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde; 
3.1.1-Kanuni İkametgâh sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan 

alınmış ikametgâh İlmühaberi) 
3.1.2-Tebligat için adres beyanı. 
3.1.3-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi. 
3.1.4-Vekâletle katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılan kişinin 

noter onaylı imza beyannamesi. 
3.1.5-Geçici İhale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 

edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri 
süresiz banka teminat mektubu. 

3.1.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 
3.1.7-İstekli adına ve vekâleten katılım olması halinde ayrıca vekâlet eden kişi adına, 

Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi. 
3.1.8-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına 

dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 
3.2. İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde; 
3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı. 
3.2.2-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. 

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

3.2.4-Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza 
beyannamesi. 

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak 
edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri 
süresiz ve kesin banka teminat mektubu. 

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu. 
3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına 

dair Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden alınan belge. 
3.2.8-Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, 
komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekâleten katılım halinde vekâlet eden kişiye ait Cumhuriyet 
Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi. 

3.3. Ortak girişim olması halinde; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) 

maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir. 
4.1. Şartname bedeli; 
4.1.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca 

hazırlanan kira ihale şartnamesini, ihaleye katılacak olan talipliler, 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL 
makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 
edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyurulur. 

    1138/1-1 
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PROJE KAPSAMINDAKİ 6 İL BİRİM VE BÖLGE KOOPERATİFLERİ İÇİN 

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, LAPTOP, YAZICI VE MODEM ALIMI İHALE İLANI 

TEKLİF VERMEYE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 

Proje No : P171543 

Başvuru Numarası : G3.3-01B 

1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı 

Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile 

Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje 

kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde 

kullandırılacaktır. 

2. Bu kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki kalemin/ 

kalemlerin temini için teklif vermeye davet etmektedir: 

SIRA NO ÜRÜN ADI ADEDİ 

1 Masaüstü Bilgisayar 211 

2 Ekran 211 

3 Lazer Yazıcı 211 

4 Dizüstü Bilgisayar 211 

5 Modem 10 

3. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 

4. Tekliflerin, en geç 15.02.2023 saat 15:00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, 

aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir. Son teslim 

tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 

Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 

Çankaya Ankara 

Tel : +90 312 216 40 00 

   +90 312 216 41 01 

frit@tarimkredi.org.tr 

    1130/1-1 
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SUNUCU VE AĞ ALTYAPISI ALIMI 

TEKLİF VERMEYE DAVET 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 

Proje No : P171543 

Başvuru Numarası : G3.3-02B 

1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı 

Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile 

Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje 

kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde 

kullandırılacaktır. 

2. Bu kapsamda, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü aşağıdaki kalemin/ 

kalemlerin temini için teklif vermeye davet etmektedir: 

SIRA NO ÜRÜN ADI ADEDİ 

1 Bütünleşik Altyapı Sistemi 2 

2 Yedek Altyapısı Sistemi 1 

3 Ağ Güvenlik Duvarı 2 

4 Kayıt, Analiz ve Raporlama Cihazı 1 

5 
Yük Dengeleme, Uygulama Güvenliği ve Yönetim, Görüntüleme ve 

İnceleme Sistemi (2 adet fiziksel, 1 adet sanal) 
3 

6 E-posta Güvenlik Sistemi 1 

7 Nesne Tabanlı veri Depolama Sistemi (1 Adet Fiziksel, 1 Adet Sanal) 2 

3. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 

4. Tekliflerin, en geç 10.02.2023 saat 15.00 tarihine kadar kapalı zarf içinde yazılı olarak, 

aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekmektedir. Son teslim 

tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 

Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 

Çankaya Ankara 

Tel : +90 312 216 40 00 

   +90 312 216 41 01 

frit@tarimkredi.org.tr 

    1131/1-1 
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MUHTELİF ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 06/02/2023 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖRTDİVAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m³/Ster/K 

1 CEMALLER SD. 2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk  248 113.743 1 2.700,00 9.213,00 

2 CEMALLER SD. 2.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk  760 141.06 1 2.500,00 10.580,00 

3 CEMALLER SD. 2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk  124 77.962 2 2.900,00 6.783,00 

4 CEMALLER SD. 2.Sn. Sarıçam Maden Direk  453 41.166 1 1.700,00 2.099,00 

5 CEMALLER SD. 2.Sn. Göknar Maden Direk  1857 172.288 3 1.600,00 8.269,00 

6 CEMALLER SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk  1624 646.664 4 2.400,00 46.560,00 

7 CEMALLER SD. 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk  3382 640.04 5 2.100,00 40.324,00 

8 CEMALLER SD. 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  1043 459.686 3 2.300,00 31.719,00 

9 CEMALLER SD. 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk  2700 532.637 5 2.100,00 33.557,00 

10 CEMALLER SD. 3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk  104 63.773 1 2.500,00 4.783,00 

11 CEMALLER SD. 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  219 141.086 2 2.500,00 10.582,00 

12 CEMALLER SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (m³)  3914 536.57 8 1.300,00 20.927,00 

13 CEMALLER SD. Göknar Kağıtlık Odun (m³)  1013 145.06 3 1.300,00 5.658,00 

 TOPLAM   1744 3711.735 39 27.900,00 231.054, 

 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 39 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 
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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 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 9 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 % 12 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 : 

Telefon : 0(374) 331 4031 

Fax No : 0(000) 000 0000 

 1132/1-1 
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EVSAFI BOZULMUŞ YAŞ PANCAR POSASI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda ( ± % 30 toleranslı) 2.950 Ton Evsafı Bozulmuş Yaş Pancar Posası Satışı 

İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale 
Usulü (Madde 13) İle İhale Edilecektir. 
 

1- İdarenin  
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
b) Adresi : Yenimahalle Sivas Bulvarı 5.Km –Sorgun/YOZGAT 
c) Telefon ve Faks Numarası-  
E Posta 

: Tel: 0354 441 1010 – Faks: 0354 441 1018 -           
  yozgatseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2022/2023 Kampanya döneminde üretilen Fabrikamız 

sahasında bulunan hayvansal yem olarak kullanılması 
uygun olmayan Evsafı Bozulmuş Yaş Pancar Posası 
Satışı İhalesi  ( ± % 30 toleranslı) 2.950 Ton 

b) Teslim Yeri : Yozgat Şeker Fabrikası  
3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 07.02.2023 Salı Günü, Saat 14:30 
4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) TL 150,00- 

(Yüzellitürklirası) karşılığı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Sorgun/YOZGAT adresinden 
satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 07.02.2023 Salı Günü, Saat 14.30’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
6.1. Teklif Mektubu 
6.2. Tebligata esas adres beyanı, 
6.3. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri, 

Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
6.4. Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın imza 

beyannamesi. 
6.5. Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere nakit 

veya mektup olarak isteklilerce belirlenecektir. Geçici Teminat mektubunun vadesi 07.05.2023 
Tarihi veya sonrası olacaktır. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İhale gün ve saatinde (07.02.2023 tarihi saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık 

arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni 
vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni 
vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif 
olarak kabul edilecektir.  

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

 1162/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim Numarası 

1 
Antalya/Manavgat/Kızılağaç 217 ada  
3 parseldeki 7.514,00 m2 

5.000 3.500.000 21.02.2023 (0 312) 585 81 10 

2 
İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere  
43 parseldeki 13.640,00 m2 

5.000 2.000.000 21.02.2023 (0 312) 585 81 10 

3 
İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere  
61 parseldeki 8.720,00 m2 

3.000 1.250.000 21.02.2023 (0 312) 585 81 10 

4 
İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere  
166 parseldeki 2.660,00 m2 

3.000 400.000 21.02.2023 (0 312) 585 81 10 

5 
İstanbul/Sarıyer/Gümüşdere 535 
parseldeki 1.680,00 m2 

3.000 250.000 21.02.2023 (0 312) 585 81 10 

6 

Bursa/Karacabey/Kurşunlu  
673 parsel numaralı 6.758,54 m2 
yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer 
alan yapılar 

7.500 4.000.000 21.02.2023 (0 312) 585 82 70 

7 
Ankara/Çankaya/Dodurga  
29871 ada 1 parseldeki 4.338,00 m2 

5.000 3.000.000 22.02.2023 (0 312) 585 83 20 

8 
Ankara/Çankaya/Dodurga  
29872 ada 2 parseldeki 18.197,00 m2 

25.000 20.000.000 22.02.2023 (0 312) 585 83 20 

9 
Ankara/Çankaya/Alacaatlı 60938 ada 
 4 parseldeki 2.407,00 m2 

5.000 2.000.000 22.02.2023 (0 312) 585 83 30 

10 

Aydın/Kuşadası/Türkmen 317 ada 187 
ve 188 parsel numaralı toplam 
10.057,00 m2 taşınmazlar (bir bütün 
halinde) 

5.000 3.500.000 22.02.2023 (0 312) 585 83 30 

11 
Yalova/Çiftlikköy/Çiftlikköy 537 ada 41 
ve 42 parsel numaralı toplam 3.251,10 
m2 taşınmazlar (bir bütün halinde) 

3.000 600.000 22.02.2023 (0 312) 585 83 30 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 
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5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama : İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-

Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale 
Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif 
verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş 
olması yeterlidir). 

6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 
hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 
sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-
Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %24 (yüzde yirmi dört) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 2., 3., 4., 5., 6., ve 10. sıradaki taşınmazın ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin 
tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu 
alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih 
edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu 
alınmayacaktır. 

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 1187/1-1 
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3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 Kalem 

Tıbbi Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 
4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esasları 20. Maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası  : 2023/73297 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avşar Kampüsü- OnikiŞubat / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon numarası : 0 (344) 300 1064-65 
c) Elektronik posta adresi : bap@ksu.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı, 3 Adet. 

Sıra 
No 

Mal iş Kaleminin Adı 
ve Açıklaması 

Miktarı Birimi 

1 Endoskopik Laser 
Fotokoagülasyon 

1 Adet 

2 Yağ Lazer 1 Adet 

3 Hd Görüntüleme 
Sistemleri 

1 Adet 

b) Teslim yeri/yerleri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Göz Polikliniği Lazer Odası 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avşar Kampüsü, OnikiŞubat/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati : 10/02/2023 Saat : 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 
görülebilir.  

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir. 
5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 150,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 
dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 
0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Başvurular 10/02/2023 günü saat 09:30’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim 
edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

9 -  İstekliler kısmi teklif veremezler. 
10- İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme 
imzalanacaktır. 

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

12 - İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 
15 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır. 
 
    986/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (TULİP) 
KAPSAMINDA VETERİNER TIBBİ ÜRÜN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğünden:  
Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) uygulama 

esaslarına göre Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında uygulanacak alt 
projeler açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece ilgili kuruma kapalı zarf içerisinde 
verilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İkraz No:9272 TR 
Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 
Proje Suresi: 2021-2028  
İlgili Bildirimi Yayınlama Tarihi: 27.01.2023 
Son Başvuru Tarihi: 13.02.2023 Saat:10.00 
Başvuru Numarası: TR-BOLAMAN-RST-335749-GO-RFQ 
İŞİN ADI: VETERİNER TIBBI ÜRÜN ALIMI 
1.İdarenin; 
a) Adı :  Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğü 
b) Adresi :  Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman 

Cad. Tarım Kampüsü Altınordu/ORDU 
c) Telefon ve Faks Numarası :  0452 2339530  –  0452 2339539 
d) İhale Dokümanının Görülebileceği :  https://ordu.tarimorman.gov.tr/ , 
 İndirilebileceği İnternet Sayfası   https://tulip.ogm.gov.tr  
2. İhale Konusu Mal Alımının; 
a) Adı : Veteriner Tıbbi Ürün Mal Alımı 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : 131.700 Adet Kovan İçi Şerit (3,6 Mg 

Flumethrin)  
c) Teslim Yeri : Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından bildirilecektir. 
d) Teslim Süresi/Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 14 gün 
e) İşe Başlama Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 3 gün 
3. İhalenin; 
a) İhale (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati : 13.02.2023 - 10:00 
b) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri : Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
4. İstenilen Belgeler; 
a) İhale dokümanının görülebileceği, indirilebileceği internet sayfaları 1 (ç) maddesinde 

belirtilmiş olup ilgililer bu sayfalardan dokümanlara ulaşabilirler. 
5.  Diğer Hususlar; 
a)  Teklif dosyalarım kapalı zarf içerisinde ihale tarih ve saatine kadar ilgili kuruma teslim 

edilecektir. 
b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
c) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 
d) İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 

bırakılacaktır. 
    984/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden: 
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz 

hudutlarındaki Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 9 Şubat 2023 Perşembe günü saat 11:00 
da Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

1-İhale Konusu İş; 
Edirne İli Merkez İlçesi Hıdırağa Köyü sınırlarında 4.600 ha alana sahip ve ruhsat 

alanının içinde sondaj kuyusu bulunan ER:3329181 nolu jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 

PAFTA POLİGON POLİGON ALANI 
MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

E17D2 ,E17A4 1 4600 ha 

2.000.000,00 60.000,00 

KOORDİNAT Y X 
1 474000 4618000 
2 465000 4623000 
3 467000 4627000 
4 476000 4622000 

2-İhaleye iştirak edeceklerin; 
2.1. İş bu Konu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahasının ihalesine; Medeni hakları 

kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe 
ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir. 

2.2. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve 
Eklerini Edirne İl Özel İdaresinden (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) adresinden 500,00 TL 
karşılığı temin edebilirler. 

3-İhaleye Katılma Belgeleri; 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır. 
3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, 

telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge) 
3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair alındı makbuzu 
3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından ilk ilan veya ihale tarihinin 
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay 
öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge. 

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay 
öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge 

3.6. Yukarıda belirtilen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

3.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim 
olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

3.8. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C 
Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 
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3.9. Gerçek Kişiler İçin; 
3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 
3.9. Tüzel kişi olması halinde; 
3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı; 
4- İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini en geç 08.02.2023 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar Edirne İl Özel 
İdaresine (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6- İhale Şartnamesi ve ekleri Edirne İl Özel İdaresinde (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) 
mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

7- İdare, ihale gününe kadar, ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine 
sahiptir. 

İLAN OLUNUR. 1065/1-1 
—— • —— 

KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLER MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZ 
ÜZERİNDE NATAMAM HALDE BULUNAN BİNANIN TAMAMLANMASI  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1- Kars İli, Merkez İlçesi, Şehitler Mahallesindeki Taşınmaz Üzerinde Natamam Halde 

Bulunan Binanın Tamamlanması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 20.02.2023 günü saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.02.2023 günü saat 14:00’da “Ataç-1 
Sokak No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 1097/1-1 
 

 



27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 

 

 



27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 

 



27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1185/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1168/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1175/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1171/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1169/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1176/7/1-1 

  

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 27 Ocak 2023 – Sayı : 32086 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1153/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1188/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1182/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1183/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 196 parsel üzerindeki 1592596 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 1232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gümüşer Yapı 
Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare 
Mahkemesinin 30.12.2021 tarihli ve E.2021/911-K.2021/2389 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızın vâki istinaf talebinin, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.11.2022 tarihli ve E.2022/459-K.2022/1736 sayılı kararı 
ile kabul edilerek “iptal kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 08.02.2022 tarihli ve 31744 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan “dava konusu işlemin iptali” işleminin iptal edilerek, 
Gümüşer Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan men” 
cezası işleminin, 13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete ilanı ile “dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulması” kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 244 günlük 
kısmının uygulamaya konulması 23.01.2023 tarihli ve 5588013 sayılı Makam Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1133/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
    1085/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
    1086/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
    1087/1-1 
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığından: 
UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU 

I. GENEL BİLGİLER 
Türkiye Uzay Ajansı’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara 

atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 21/1/2022 tarih ve 31726 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş 
sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam 
edilecektir. Kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanların dağılımı aşağıda belirtilmiş 
olup giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da 
yapılacaktır. 

Grup 1 
Bölüm: Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik Sistemler Mühendisliği; Kontrol 

Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 2 
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği; Bilgisayar ve 

Enformasyon Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 3 
Bölüm: Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Kimya ve 

Süreç Mühendisliği; Kimya Yüksek Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 4 
Bölüm: Fizik Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 5 
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve Uluslararası 

İlişkiler; Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği; 
Uluslararası Çalışmalar; Uluslararası ve Halkla İlişkiler 

KPSS Puan Türü: KPSSP36 
Adet: 1 
Grup 6 
Bölüm: Elektronik Mühendisliği; Mikroelektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; 
Telekomünikasyon Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği 

KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 7 
Bölüm: Harita Mühendisliği; Geomatik Mühendisliği; Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği; Harita ve Kadastro Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
Grup 8 
Bölüm: Havacılık ve Uzay Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; Uçak ve Uzay 

Mühendisliği; Uzay Mühendisliği; Uzay ve Uydu Mühendisliği; Uçak Mühendisliği 
KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 2 
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Grup 9 
Bölüm: Malzeme Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve 

Nanoteknoloji Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği; Seramik Mühendisliği; 
Nanoteknoloji Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği 

KPSS Puan Türü: KPSSP1 
Adet: 1 
II. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
2) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar), 
3) İlanda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak, 
4) 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilgili puan türünden en az 

70 ve üzerinde puan almış olmak, 
5) KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine 

göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört (4) katı aday arasına girmek. (Kariyer Kapısı 
üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile aynı puana sahip başka 
adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır.) 

6) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, 
İspanyolca ve Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak 
veya son iki yıl içinde alınmış, dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. 

7) Adaylar öğretimini tamamladıkları bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları 
taşımaları kaydıyla en fazla 1 tercihte bulunabilirler. 

III. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
1) Başvurular 23/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye 

Uzay Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Posta ile 
veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2) Yükseköğrenim mezuniyet ve öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim 
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim 
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun 
oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini 
güncelleştirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda 
bulunamayacaklardır. 

3) Kariyer Kapısı başvuru profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla 
iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Türkiye Uzay Ajansı bu konuda 
sorumluluk sahibi olmayıp gerçeğe aykırı beyanda bulunan şahıslarla ilgili idari ve adli işlem 
başlatma hakkını saklı tutmaktadır. 

4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi 
yerine doğrulama bağlantısı içeren ve son bir ay içinde e-Devlet üzerinden alınan denklik gösterir 
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

5) e-Devlet üzerinden açılan Kariyer Kapısı platformunda yer alan “Kişisel Bilgiler” 
sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların fotoğrafını (600x800 piksel boyutlarında 300 
dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur. 

6) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmektedir. 
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7) Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların 
başvuruların sona ereceği 06/02/2023 tarihi saat: 17:30’a kadar “Başvurumu Tamamla” butonuna 
basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme 
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

8) Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp 
başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecektir. 

9) Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen unvan sayısının dört (4) katı kadar 
aday belirleme işlemi; adayların KPSS puan türü/puanı ve tercihlerine göre en yüksek puan alan 
adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak tercih etmiş 
oldukları kadro unvanına ilişkin talep edilen lisans bölüm alanlarından sadece biri için 
gerçekleştirilecektir. 

10) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

11) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav 
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 

IV. ÖN DEĞERLENDİRME 
1) 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilanlarda istenilen puan 

türünden en yüksekten başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısının en fazla 
dört (4) katı kadar aday içerisine giren ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği 
hükümlerince oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda 
başvurusu kabul edilen adaylar, giriş sınavına alınacaktır. 

2) Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile 
aynı puana sahip başka adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır. 

V. SINAV ve KONU KAPSAMI 
Giriş sınavı, Uzay Teknolojileri Yönetmeliği hükümlerine göre sözlü olarak 06/03/2023 – 

10/03/2023 tarihleri arasında Türkiye Uzay Ajansı’nda yapılacak olup, aynı yönetmeliğin 12 inci 
maddesi uyarınca adaylar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değerlendirmeye tabi olacaktır. 

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 50 Puan 
Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği 10 Puan 
Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 10 Puan 
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 Puan 
Genel yetenek ve genel kültürü 10 Puan 
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 Puan 

Sınav Konu Başlıkları 
 Genel Kültür ve Genel Yetenek 
 İlgili Mühendislik Uygulamaları 
 Türkiye Uzay Ajansı teşkilatı ve görevleri 
 Uzayla ilgili genel kültür (uzay teknolojileri, uzay ajansları vb.) 
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili 
olarak herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır. 

VI. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Giriş sınavı sonucunda Sınav kurulundaki her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik 

ortalaması alınarak adayların nihai olan giriş sınavı başarı puanı tespit edilecektir. Giriş sınavı 
100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve giriş sınavı başarı puanı en az 70 puan olan adaylar 
başarılı kabul edilir. Giriş sınavı başarı puanı aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı 
en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
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Giriş sınavından 70 ve üzeri puan alan adaylar, sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday 
sıralamasına giremedikleri takdirde herhangi bir hak talep edemeyecektir. Giriş sınavı sonuçları, 
asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler 17/03/2023 tarihinde Kariyer Kapısı 
platformundaki “Başvurularım” sekmesinden ve Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi 
(www.tua.gov.tr) Duyurular bölümünden adaylara bildirilecektir. 

Yukarıda belirtilen bölümler kapsamında KPSS ilgili puan türü ve tercih sıralaması esas 
alınarak oluşturulan puan sıralamasına göre elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden 
değerlendirme yapılacağından Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar listesi için itiraz kabul 
edilmeyecektir. Giriş sınav sonuçlarına itirazlar ise; sınav sonuçların Kariyer Kapısı aracılığı ile 
“Başvurularım” sekmesi altında ve Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (www.tua.gov.tr) 
Duyurular bölümünde duyurulmasından sonra sonuç açıklanma tarihinden itibaren yedi (7) gün 
içinde hafta içi mesai saatleri (08:30 17:30) içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak şahsen 
yapılması şartıyla kabul edilecektir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. 

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Türkiye Uzay Ajansı evrak kaydına veya 
faksına iletilen itirazlar değerlendirilmeyecek ve işleme alınmayacaktır. 

VII. ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların; 
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya e-Devletten alınacak güncel tarihli denklik gösterir belge), 

2) Aday tarafından ıslak imzalanmış Başvuru Bilgileri çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav 
başvurularını tamamladıktan sonra e- Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu “Başvurularım” 
sekmesinden alabileceklerdir.) 

3) Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (www.tua.gov.tr) Duyurular bölümünden 
yayınlanacak olan “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip doldurularak 
imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet 
Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu aynı duyuruda belirtilecek olan 
tarihler içerisinde Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

4) Duyurulan tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından 
feragat etmiş kabul edileceklerdir. Yedek olarak belirlenen adayların bilgilendirilmesi ve ataması 
yapılmak üzere evrak tamamlama aşaması için davet edilmesi münferit olarak 
gerçekleştirilecektir. 

5) Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.  
VIII. DİĞER HUSUSLAR 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma 

şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler 
yükleyenler ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara 
ilişkin bir belgeyi ibraz edemeyenler ile ön değerlendirmesi sonucunda giriş sınavına 
alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş sınavını 
kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

IX. İLETİŞİM 
Türkiye Uzay Ajansı 
Adres: İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Çankaya /ANKARA 
Tel: 0(312) 412 89 29 
KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR. 
 1164/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS 
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

Özel Şartlar: 
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle [Önlisans mezunları için 2022 yılı 

KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu 
KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden 
fazla unvan için başvuru yapılması hâlinde başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye 
alınmayacaktır.] yerleştirme yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI 

ADET 
ÖĞRENİM 
DURUMU 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

Destek 
Personeli 

20 Ortaöğretim 

KPSS 
P94 

(EN AZ 
60 

PUAN) 

• Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
• İşyerinin; bürolarında, açık ve kapalı alanlarında 
temizlik/basit bakım ve onarım/bahçe bakımı ve 
düzenlemesi evrak taşıma/içecek hazırlama ve 
servis yapma/dağıtım ve taşıma vb. hizmetlerin 
yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere; 
• Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık vb. engeli bulunmamak. 
• İhtiyaç hâlinde vardiyalı düzende çalışmak. 
• Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
tamamlamamış olmak. 

Büro 
Personeli 

2 Önlisans 

KPSS 
P93 

(EN AZ 
75 

PUAN) 

Yükseköğretim kurumlarının; Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a. Türk vatandaşı olmak, 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
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ç. Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

e. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
f. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. 
2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün 
mesai saati bitimine kadar) istenen belgelerle birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel 
Dairesi Başkanlığı - İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşacak şekilde postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer 
sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

(Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu 
bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.) 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
1. Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim 

mezunları için 2022 yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. 
2. 2022 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek 

kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar 
başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında 
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere 
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.), 
2- Özgeçmiş, 
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm adı değişmesi hâlinde değiştiğine ilişkin 

belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.), 
4- 2 adet fotoğraf, 
5- 2022 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği, 
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge. 
Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Telefon : (222)3213550/7182-7184-7187 
İlan Tarihi : 27/01/2023 
Son Başvuru Tarihi : 10/02/2023 Mesai Sonu 
    1016/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek 

Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz 
olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora 
belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, 4 adet 
fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya ve 4 Adet CD 
halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: 
Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2 
Maslak/ İSTANBUL 

PROGRAMI 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMALAR 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İktisat lisans mezunu olmak, Muhasebe ve 
Denetim alanında doktora yapmış olmak, 
Yükseköğretim Kurumlarında en az 8 yıl ders 
verme tecrübesine sahip olmak, Alanında 
akademik yayınları bulunmak. 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hekimliği Mezunu olmak. Doktorasını 
Restoratif Diş Tedavisi alanında yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuza, 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 birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 

ŞARTI / 
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

Anestezi 

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

1 Öğr.Gör. 
Ea / Say / 
Söz:  70 

- 
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Ameliyathane 

Hizmetleri 

Hemşirelik veya Hemşirelik ve 

Sağlık Hizmetleri bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 Öğr. Gör. 
Ea / Say / 

Söz:  70 
- 

İstanbul Şişli 

Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olmak. 

Alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

1 Öğr. Gör. Söz: 70 85 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik 

Kontrolü, Pilotaj bölümlerinin 

birisinden lisans mezunu olmak. 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik 

Kontrolü, Pilotaj ve İşletme bölümü, 

bu alanların birinden tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör. Ea: 70 - 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği 

veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

alanlarından birinden lisans mezunu 

olmak ve bu alanların birinden tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör. Say: 70 - 

Bilgisayar 

Teknolojisi 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olma ve bu alanların birinden tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr.Gör Say: 70 - 
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E - Ticaret ve 
Pazarlama 

Pazarlama, Uluslarası Ticaret, 
Bilişim alanlarından birinden lisans 
mezunu olmak. Bu bölümlerin 
birinden alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

1 Öğr.Gör Ea:70 - 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 

Fizik lisans mezunu olmak, Nükleer 
Araştırmalar alanında Tezli Yüksek 
lisans mezunu olmak. Yükseköğretim 
Kurumlarında en az 2 yıl ders verme 
tecrübesine sahip olmak 

1 Öğr.Gör Say: 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 27.01.2023 
Son Başvuru Tarihi : 10.02.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.02.2023 
Sınav Giriş Tarihi : 16.02.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 21.02.2023 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. 
   No:2 Maslak / İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş  (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü programı 
için gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde  
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup,  Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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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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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile

Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar
Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)

–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/2)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2023 Tarihli ve 11588, 11589-1,

11589-2 Sayılı Kararları

KARAR
–– 38 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi

Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/95, K: 2022/118 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2021/99, K: 2022/119 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/103, K: 2022/150 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2022/122, K: 2022/151 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 Tarihli ve 2019/37721 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 25/01/2023 Tarihli ve 2023/1 Sayılı Kararı
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

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
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