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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7437 Kabul Tarihi: 2/2/2023

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci
maddesinin birinci fıkrasına “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Yükseköğretim Kalite Kurulunda,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 54- (1) Disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları:
a) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının

yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır:
1) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik

veya yanlış bildirmek,
2) Ders, seminer, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve

konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
3) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart as-

mak,
4) Yükseköğretim kurumunca veya yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış güncel

duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
5) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
6) Üniversite kampüsünde üniversite senatosu tarafından belirlenen alanlar dışında, si-

gara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigara kullanmak.
b) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma: Öğrenciye,

yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde
derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan
bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

1) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş
ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,
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2) Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek,
3) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına ve-

rerek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
4) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı

eylemlerde bulunmak,
5) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini

zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
6) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
7) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan

toplantılar düzenlemek,
8) Yükseköğretim kurumu personeli veya öğrencilerini tehdit etmek.
c) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim

kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanama-
yacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma ce-
zasını gerektiren eylemler şunlardır:

1) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun
hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

2) Kurum personeli veya öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
3) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
4) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malze-

meyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
5) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
6) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak veya bunları anket uygulaması, veri top-

lama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar hariç olmak üzere, kişisel emeği ve aka-
demik birikimi dışında kısmen ya da tamamen başkalarına yazdırmak,

7) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara
uymamak,

8) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan fiillerden birini yükseköğretim kurumlarında işlemek.

ç) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanama-
yacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma ce-
zasını gerektiren eylemler şunlardır:

1) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapıl-
masına engel olmak,

2) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yarar-
lanmalarını engellemek,

3) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, ta-
şımak, bulundurmak,

4) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıka-
rılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava
girmek,

5) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
6) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı-

çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçak-
larla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, pat-
layıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,

7) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının ya-
rarına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak,

8) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek,
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9) 5199 sayılı Kanunun 28/A maddesinin ikinci fıkrasında sayılan fiili yükseköğretim
kurumlarında işlemek.

d) Yükseköğretim kurumundan çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim
kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

1) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,

2) Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faali-
yette bulunmak veya örgüte yardım etmek,

3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini yap-
mak,

4) 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı
ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri
kullanmak,

5) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunul-
mazlıklarını ihlal etmek.

(2) Disiplin suçunun tekerrürü:
a) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, cezanın bildiriminden sonra ve

disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
b) Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası

verilemez.
(3) Disiplin amirleri:
a) Bir fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu içinde öğ-

rencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya ilgili fakülte dekanı,
enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü yetkilidir.

b) Bu fıkranın (a) bendi hükmü hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumları içinde
veya dışında, müşterek alan ya da mekânlarda işlenen disiplin suçları, öğrencilerin toplu olarak
işledikleri disiplin suçları ile birden çok fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu öğrencilerinin birlikte işledikleri disiplin suçlarında, soruşturma açmaya rektör
yetkilidir.

c) Soruşturma, yetkili disiplin amirinin belirleyeceği soruşturmacı veya soruşturmacılar
eliyle yürütülür. Disiplin amiri gerekli gördüğü takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan
soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilir.

(4) Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı:
a) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruş-

turma en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise so-
ruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin amiri sunulan gerekçeyi ve zama-
naşımı sürelerini dikkate alarak her defasında otuz günü geçmemek üzere altmış güne kadar,
toplu olarak işlenen suçlarda ise doksan güne kadar ek süre verebilir.

b) Bu maddede sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında,
bu eylemlerin işlendiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

1) Kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma ceza-
larında bir ay içinde,

2) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşı-
mına uğrar.

c) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak,
bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki fiillerde; za-
manaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar.
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ç) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı ta-
rihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması
veya dolmasına üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde kararın gerek-
lerine göre yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

(5) Savunma hakkı:
a) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret ol-

duğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir; ayrıca öğrenci
bilgi sistemi üzerinden veya elektronik posta ya da kısa mesaj ile de bildirilebilir. Bu yazıda;
öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.

b) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı
olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yö-
neltebilir.

c) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya
özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut
delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

ç) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebile-
cekleri bildirilir.

d) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yü-
rütülür.

(6) Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar:
a) Soruşturmanın gizliliği esastır.
b) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma

işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin
mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir
ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade
alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi
ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.

c) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi,
dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları
yerine getirirler.

ç) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere so-
ruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka di-
siplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edil-
mesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.

d) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumundan her ne se-
beple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alın-
masına engel teşkil etmez.

e) Öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim aldığı sırada disiplin cezasını
gerektiren bir suç işlediğinde soruşturma yapma ve disiplin cezası verme yetkisi o yükseköğ-
retim kurumuna aittir. Öğrenci hakkında verilen karar, uygulanmak üzere öğrencinin kayıtlı
olduğu yükseköğretim kurumuna gecikmeksizin bildirilir.

f) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile çıkarma ce-
zasını gerektiren suçlarda soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya re’sen, rektörün
kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrencinin yükseköğretim kurumu binalarına sokulma-
ması yönünde tedbir uygulanabilir.

g) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruş-
turmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın saf-
haları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve
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sabit bulunması halinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin
asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile
birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

ğ) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, di-
siplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mah-
kûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.

(7) Disiplin cezası verme yetkisi:
a) Kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma

cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mü-
dürünce verilir.

b) Müşterek mekânlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı kınama ve yükseköğretim
kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.

c) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yüksek-
öğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

ç) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda
ise üniversite yönetim kurulu, disiplin kurulu görevini yerine getirir.

(8) Disiplin kurullarının çalışma usulü:
a) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
b) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının dü-

zenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
c) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının

salt çoğunluğudur.
ç) Disiplin kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından

yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç beş gün içinde tamam-
lar.

d) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruştur-
macıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından
açıklanır.

(9) Oylama, karar ve karar süreleri:
a) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti

halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından öne-
rilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.

b) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

c) Soruşturmacı, disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantı-
larına katılamaz ve oy kullanamaz.

ç) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler kınama, yükseköğretim kurumundan bir haf-
tadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en
geç on gün içinde karar vermek zorundadır. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren
hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten
itibaren en geç on gün içinde karar verir.

d) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları, disiplin suçunu oluş-
turan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını,
işlediği fiil dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını, yükseköğretim kurumundaki geçmiş
davranış, çalışma ve başarılarını dikkate alarak bir derece alt ceza verebilir. Bir derece alt ce-
zayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

(10) Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi, başvuru yolları ve cezaların uy-
gulanması:
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a) Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrenci
ile varsa mağdura bildirilir.

b) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili
amir tarafından yukarıda sayılanlara ilaveten; öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yük-
seköğretim kurumuna bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren
uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır-
lar.

ç) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde
üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Dosya kapsamında, disiplin suçunu oluşturan fiil
sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi de aynı usulle karara itiraz edebilir. Cezalar öğrencinin
dosyasına işlenir.

d) İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, on beş gün içinde itirazı kabul veya redde-
der. İtirazın kabulü halinde yetkili disiplin amiri veya kurulu kabul gerekçesini dikkate alarak
otuz gün içinde karar verir.

e) Öğrencilere verilen disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı
yoluna başvurulabilir.

(11) Özel olarak düzenlenen haller hariç öğrenciye yapılacak tebligatta, 11/2/1959 ta-
rihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yükseköğretim kurumuna
kaydolurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu mensubu bulunduğu yükseköğretim ku-
rumuna bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciye, yükseköğretim kurumunda
kayıtlı adresine gönderilmiş tebligat, usulüne uygun tebligat sayılır.

(12) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır.
Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.”

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun ek 42 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Teminat hesabına aktarılacak tutar karşılığı için süresiz ve şartsız olmak kaydıyla bir bankadan
alınacak kesin teminat mektubu da kabul edilebilir.”

MADDE 4- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 84- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci

fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar
hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitim-
lerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulun-
duğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu
yetkilidir.”

MADDE 5- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 45 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Beykent Üniversitesi”
ibareleri “İstanbul Beykent Üniversitesi” şeklinde, ek 136 ncı maddesinin başlığında ve birinci
fıkrasında yer alan “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi” ibareleri “Alanya Üniversitesi”
şeklinde, ek 146 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Nişantaşı Üniversi-
tesi” ibareleri “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Nişantaşı
Meslek Yüksekokulundan” ibaresi “İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan”
şeklinde ve ek 162 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Antalya AKEV
Üniversitesi” ibareleri “Antalya Belek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 208- Mevzuatta Beykent Üniversitesine yapılan atıflar İstanbul Beykent

Üniversitesine; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine yapılan atıflar Alanya Üniversi-
tesine; Nişantaşı Üniversitesine yapılan atıflar İstanbul Nişantaşı Üniversitesine; Nişantaşı
Meslek Yüksekokuluna yapılan atıflar İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna;
Antalya AKEV Üniversitesine yapılan atıflar Antalya Belek Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 7- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İs-
tihbarat Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- MİT bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli
güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak
üzere bir yükseköğretim kurumu kurulmuştur.

Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları
ile diğer hususlar, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönet-
melikle belirlenir.”

MADDE 8- 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“Çeşitli hükümler
MADDE 7- (1) Üniversitenin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak, Hazine ve

Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından düzenlenir.

(2) Üniversitenin hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri de dâhil olmak üzere idari ve
mali denetimi 5 kişilik denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetleme kurulu üyeleri Strateji
ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim
Kurulu üyeleri arasından birer üye ile bağımsız denetçi belgesine sahip bir yeminli mali müşavir
üyeden oluşacak şekilde dört yıllığına, yeminli mali müşavir Üniversite Konseyi ve diğerleri
de ilgili idareler tarafından görevlendirilir. Denetleme kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve ço-
ğunlukla karar alır. Denetleme kuruluna üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi Başkanlık
eder. Denetleme kurulu üçer aylık devrelerle yılda en az dört defa toplanmak ve yıl içinde ge-
rekli gördüğü zamanlarda denetim gerçekleştirmek suretiyle görevini yapar. Üniversite hesap-
ları ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin bütün kayıt ve belgeler ile denetim amaçlı benzeri evrakın
denetleme kuruluna eksiksiz olarak tevdi edilmesi zorunludur. Denetime ilişkin usul ve esaslar
Üniversite tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(3) Denetleme kurulu üyelerinden herhangi birisi görev süresi içinde görevinden ayrıl-
dığında, ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yeni üye, yerine görevlendirildiği üye-
nin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler, yerlerine yeni bir görevlendirme yapılıncaya
kadar görevlerini sürdürür.

(4) Denetleme kurulu üyelerine, her üç aylık dönemde 20.000 gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Üniversite bütçesinden karşılanmak üzere
ücret ödenir. Söz konusu ücretin ödenmesinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci
maddesi hükmü uygulanır. Her yıl olağan olarak yapılacak olan idari ve mali hususların incelene-
ceği denetimler sonucu hazırlanan denetim raporu Üniversite Konseyine ve Cumhurbaşkanlığına,
bilgi için Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

(5) Üniversiteye, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre izin verilen-
lerden kira dâhil herhangi bir bedel alınmaz.

(6) Diğer hususlarda Anlaşma hükümleri esastır.”
MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

8/2/2023
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YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ek 1 inci” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, ek 5 inci” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Genel Müdür: Serbest Bölgeler Genel Müdürünü,
j) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünü,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Bölgenin sınırları, bölgenin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen

sınırlardır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici, B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından inşa

ettirilen bina ve tesisler, Faaliyet Ruhsatı süresinin sona ermesi veya Faaliyet Ruhsatının iptali
halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Aynı üstyapıda birden
fazla Faaliyet Ruhsatı ile faaliyet gösterilmesi halinde Hazineye intikal, üstyapının bağlı olduğu
Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali ile gerçekleşir. Hazineye intikal eden bina
ve tesisler Bakanlığın tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesislerin kullanılır halde devre-
dilmesi esastır. İşletici/B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü bu hususta gerekli tedbirleri birlikte alır-
lar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Serbest Bölge olarak belirlenen Hazineye veya kamu kuruluşlarına ait arazinin, Ba-
kanlık tarafından İşleticiye veya B.K.İ.’ye İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi imza-
lanmak suretiyle tahsisi halinde, İşletici veya B.K.İ.’nin yükümlülükleri sözleşmede belirlenir.
Bölgede Hazineye ait binalar ile kullanıcılar tarafından inşa edilen ve bilahare Faaliyet Ruh-
satının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden bina ve tesislerin iş-
letilmesinin İşletici veya B.K.İ.’ye bırakılması halinde, bu bina ve tesislerin kullanıcılara kira-
lanmasına ilişkin esaslar, İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak dü-
zenlenir. Bölgede Faaliyet Ruhsatı süresi sona eren yatırımcı kullanıcıların, aynı bina ve tesis-
lerde faaliyetlerine ara vermeden devam etmek istemeleri halinde; yeniden Faaliyet Ruhsatı
almış olmaları kaydıyla, aynı bina ve tesisler ya da bu bina ve tesislerin üzerinde bulunduğu
parseller, İşletici veya B.K.İ. tarafından kendilerine öncelikli olarak kiralanır. Bu durumda,
kullanıcının; faaliyetine yatırımcı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde kullanım hakkı
devir bedelinin ödenmesini müteakip parsel için açık alan kira sözleşmesi, faaliyetine kiracı
kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde bina ve tesis için kapalı alan kira sözleşmesi akde-
dilir.”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönet-

meliğin 52'nci maddesine” ibaresi “52 nci maddenin üçüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kira sözleşmeleri, kullanıcıya daha önce verilen Faaliyet Ruhsatında öngörülen sü-

reden daha uzun bir süre için akdedilemez. Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya

iptali halinde, tarafların birbirlerine feshi ihbarda bulunmaları suretiyle kira sözleşmeleri fes-

hedilir. Ancak, Faaliyet Ruhsatının süresi sona eren veya Faaliyet Ruhsatı iptal edilen kullanı-

cıya verilecek tahliye süresinde, kullanıcının kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Kullanıcı

tarafından peşin ödenmiş kiradan veya kira sözleşmesinde belirtilen depozitodan, işleyen süreye

ve tahliye süresine ait kira, kullanıcının önceki dönemlere ilişkin kira borçları ve yapılması ge-

reken tamir ve sair giderler indirilerek bakiye miktar kullanıcıya iade edilir. Kullanıcının borçlu

kalması halinde gerekli kanuni yollara başvurulur. Kullanıcı, fesih işlemini müteakip kendisine

ait mal ve eşyaları beraberinde götürmediği takdirde bu mal ve eşyalar hakkında 52 nci madde

hükümleri uygulanır.

b) Kiralanan parseller üzerinde kullanıcılar tarafından yaptırılan bina, hangar, depo,

ambar, fabrika gibi bilumum üstyapılar; menkuller hariç tutulmak suretiyle, üstyapının bağlı

olduğu Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eder.

c) Faaliyet Ruhsatı ve sözleşme süresinin hitamında 25 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendi uyarınca işletilmesi İşletici veya B.K.İ.’ye bırakılan bina ve tesisler ya da bu bina ve

tesislerin üzerinde bulunduğu parseller; kullanıcının aynı bina ve tesiste faaliyetine ara verme-

den devam etmek istemesi halinde ve yeniden Faaliyet Ruhsatı almış olması kaydıyla, aynı

kullanıcıya öncelikli olarak kiralanır. Kullanıcının; faaliyetine yatırımcı kullanıcı statüsünde

devam etmesi halinde kullanım hakkı devir bedelinin ödenmesini müteakip parsel için açık

alan kira sözleşmesi, faaliyetine kiracı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde bina ve tesis

için kapalı alan kira sözleşmesi akdedilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Üstyapıların Tahliyesi ve Malların Tasfiyesi

Madde 52- Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde; Faaliyet

Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali halinde, üstyapıyı Kanunun ek 5 inci maddesi ge-

reğince tahliye etmesi gereken kullanıcılara Genel Müdürlükçe bir aydan az altı aydan fazla

olmamak üzere tahliye süresi verilir. Kullanıcının tahliye süresini uzatma talebi, tahliyeye konu

malların listesi ile birlikte Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğü ek süre talebini, kendi

görüşü ve İşletici veya B.K.İ.’nin görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Verilecek ek süreler

de dahil olmak üzere tahliye süresi hiçbir şekilde altı ayı geçemez. Tahliye süresi içerisinde

üstyapının kullanıcı tarafından tahliye edilmesi esastır. Tahliye süresinin sonunda kullanıcıya

ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkar.

Bu malların sayım ve tespit yapılıncaya kadar bulunduğu yerde aynen muhafazasını teminen,

Bölge Müdürlüğü ve İşletici veya B.K.İ. ile Gümrük İdaresi tarafından gerekli tedbirler alınır.
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Birinci fıkra uyarınca verilecek tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmamış mallar,

tahliye süresinin sona erdiği günü takip eden bir ay içinde, Serbest Bölge Müdürünün başkan-

lığında, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve

İşletici veya B.K.İ. ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurumları ve mahalli meslek kuruluşları

temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tu-

tanağa bağlanır. Bu mallar üzerinde haciz veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi şerh-

ler varsa, bu haciz veya şerhler; komisyon tarafından tutulacak sayım ve tespit tutanağına isti-

naden kalkmış sayılır. Komisyon tarafından tutanağa bağlanan mallar; Kanunun ek 5 inci mad-

desinin üçüncü fıkrası uyarınca, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine

göre ve 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinde

düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilmek üzere ilgili tasfiye işletme müdürlü-

ğüne teslim edilir. Tasfiye edilen malların satış bedeli hakkında 4458 sayılı Kanunun 180 inci

maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz. Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, hizmet

karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, satış için yapılmış masraflar düşüldükten sonra bakiye

bedel hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili icra müdürlüklerine gönderilir. İcra müdürlükle-

rince yapılacak dağıtımdan sonra varsa artan para, Faaliyet Ruhsatı süresi sona eren veya iptal

edilen kullanıcı adına emanet hesabına alınır ve talep etmesi halinde kendisine ödenir.

Özel arazili serbest bölgelerdeki kullanıcılara, Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi

veya iptali halinde Genel Müdürlükçe bir aydan az altı aydan fazla olmamak üzere tahliye

süresi verilir. Kullanıcının tahliye süresini uzatma talebi, tahliyeye konu malların listesi ile bir-

likte Bölge Müdürlüğü üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır. Bölge Müdürlüğü ek süre talebini,

kendi görüşü ve İşletici veya B.K.İ.’nin görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Verilecek

tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan mallar bölgede terk edilmiş sayılır. Bu mallar,

ikinci fıkrada belirtilen şekilde oluşturulacak komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılmak

suretiyle tutanağa bağlanır ve 4458 sayılı Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (m)

bendi uyarınca tasfiye edilmek üzere ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne teslim edilir.

Tasfiye edilecek malların taşınmasında İşletici veya B.K.İ.’nin mevcut imkanlarından

yararlanılır. Tasfiye edilecek mallar, tasfiye gerçekleşene kadar başka bir açık veya kapalı de-

polama alanında muhafaza edilebilir. Uygun depolama koşullarının mevcut olmaması nede-

niyle, tasfiye edilecek malda meydana gelecek eskime, bozulma, çürüme veya değer kaybı gibi

durumlar için Bakanlık ve İşletici veya B.K.İ. sorumlu tutulamaz.

Tasfiye edilecek malların, tasfiye işlemi gerçekleşmeden önce kullanım süresinin dol-

ması, eskime, bozulma, çürüme gibi nedenler sonucunda ekonomik değerini yitirmesi, sağlığa

veya çevreye zararlı olduğunun anlaşılması veya diğer yollarla tasfiye edilememiş olması ha-

linde; bu mallar 37 nci madde hükümlerine göre imha edilir.

Genel Müdürlük, birinci ve üçüncü fıkralar kapsamında tahliye süresi verme ve bu sü-

reyi uzatma yetkisini Bölge Müdürlüğüne devredebilir.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLİMSEL DANIŞMA

KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İlaç

ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında

Yönetmeliğin adı “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonları ile

Kurullarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yü-

rütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak bilimsel danışma komisyonları

ile kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde

bilimsel danışmanlık yapacak bilimsel danışma komisyonlarını, Kurum içinde oluşturulacak

kurulları ve üyelerini kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“d) Kurul: Kurum bünyesinde oluşturulan ve Kurum personelinden teşkil edilen bilim-

sel, teknik veya idari değerlendirme yapan kurulları,

e) Kurul alt çalışma grubu: Kurum dışı üyeler veya kurul üyelerinden oluşan, bilimsel

değerlendirme yapan çalışma grubunu,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Kurum tarafından, ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar teşkil edilir.

Komisyonların nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönerge ve diğer düzenlemeler ile be-

lirlenir. Komisyonlarda görev alacaklar; Kurum personeli de dâhil olmak üzere alanında uzman

kişilerden seçilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi ve görev süreleri

MADDE 6- (1) Komisyon üyeleri Kurumun teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.

(2) Bakan onayı ile yapılan görevlendirme asgari iki yılda bir yenilenir. Görev süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun”

ibaresi “Komisyonlar, Kurumun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “top-

lantı öncesinde” ibaresi ve altıncı fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci

ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Komisyon üyeleri arasından ilgili komisyonun faaliyetlerini koordine etmek üzere

Komisyon Başkanı seçilebilir.”

“(7) Komisyon toplantıları çevrimiçi olarak elektronik ortamda, fiziksel olarak veya

hibrit olarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe ikinci bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm

eklenmiş ve sonraki bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulların Teşkili ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulların teşkili ve görevleri

MADDE 8/A- (1) Kurumun görev alanına giren iş ve işlemlerden ihtiyaç duyulan alan-

larda bilimsel, teknik veya idari değerlendirme yapmak üzere, Kurum personeli arasından ku-

rullar teşkil edilebilir.

(2) Kurum dışı üyeler, kurul görevi kapsamında gerekli görülmesi halinde oluşturulacak

kurul alt çalışma gruplarında görevlendirilebilir.

(3) Kurullar, kurum başkan yardımcısının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile oluş-

turulur.

Kurulların çalışma usul ve esasları

MADDE 8/B- (1) Kurulların çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönerge ve diğer dü-

zenlemeler ile belirlenir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ko-

misyon üyeleri” ibaresi “Komisyon ve kurul üyeleri” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir şekilde kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece yakınlarından ilaç,

tıbbi cihaz, kozmetik veya insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerin imal veya

ithalatını yapanlar veya bu kuruluşlarda çalışanlar ya da bu kuruluşlara danışmanlık yapanlar

ilgili konular hakkında komisyon ve kurullarda görüş beyan edemezler. Bu hükme aykırı dav-

randığı tespit edilen üyenin, komisyon üyeliği düşürülür ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

işlem yapılır.

(3) Her bir komisyon ve kurul üyesi göreve başlarken içeriği Kurum tarafından belir-

lenen etik sözleşmesi ve çıkar çatışması beyanını imzalar.”
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MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yeni üye-

ler belirleninceye kadar mevcut komisyon üyeleri görevlerine devam eder.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/26)

MADDE 1- (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hüküm-

lerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uya-

rınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1584 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1646 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1647 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ 10 (ON) YILLIĞINA KİRALANACAKTIR 
Bursa İli Mudanya Belediye Başkanlığından: 
1- Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı 

belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 22.02.2023 tarihinde, saat 15.20’de 2886/36. 
mad.(Kapalı teklif usulü) ile 10 yıllığına kiralanacaktır. 

2- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin Dernekler Ve Kooperatifler İçin 

*Nüfus cüzdan fotokopisi. 
*İkametgah belgesi. 
*Mudanya Belediyesi’nden 
alınacak borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya 
süresiz banka geçici teminat 
mektubu. 
*250,00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz 
veya dekont. 
*Vekaleten ihaleye 
gireceklerden noter tasdikli 
vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

*2023 yılında alınmış oda sicil kaydı. 
*Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli 
yetki belgesi ve imza sirküleri. 
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak 
borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya süresiz 
banka geçici teminat mektubu. 
*250,00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz veya 
dekont. 
*Vekaleten ihaleye gireceklerden noter 
tasdikli vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

*2023 yılında alınmış faaliyet belgesi. 
*Karar defterinin ilgili sayfasının 
sureti. 
*Yetkilinin imza sirküleri. 
*Mudanya Belediyesi’nden alınacak 
borcu yoktur yazısı. 
*Geçici teminat makbuzu veya 
süresiz banka geçici teminat 
mektubu. 
*250.00 TL şartname bedelinin 
ödendiğini gösteren makbuz veya 
dekont. 
*Vekaleten ihaleye gireceklerden 
noter tasdikli vekaletname ile imza 
beyannamesi. 

3- İhaleye katılacak istekliklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesinde 
belirtilen şekle göre tekliflerini hazırlaması gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- İstekliler 2886 sayılı Kanun’un 37.maddesine göre hazırladıkları teklifleri en geç ihale 
günü saat 12.00’a kadar belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri veya 
taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek 
gecikmeler ile telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular ihale komisyonunca 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Mudanya Belediyesi Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. 
Mustafakemalpaşa Cad. No:10 Mudanya/BURSA) 

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin 2022 yılı brüt satışı ihale muhammen 
bedelinden az olmamalıdır. Mali yeterlilik için sunulan bilanço, gelir tablosu vb. belgeler vergi 
dairesi veya mali müşavirden onaylı olması gerekmektedir. 

6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet 
binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7- İhale şartnamesi belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde ücretsiz 
görülebileceği gibi yine aynı yerden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. 

8- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden taşınmaz hakkında teknik bilgi alınabilir. 
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

S. 
No 

Adres Cinsi 
Ada/ 

Parsel 
Kiralanacak 

Alan (m²) 
İhale 
Saati 

Aylık Kira 
Bedeli(TL) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

%3 Geçici 
Teminat (TL) 

1 

Halitpaşa Mah. 
Siğibayırı Mevkii 
Yıldıztepe Kültür 
ve Sosyal Yaşam 
Merkezi A Blok 
No:3 Mudanya/ 

BURSA 

Kafe / 
Restoran / 
Pastane 

2564/1 

78,52 m² kapalı 
ve 52,35 m² 

açık alan olmak 
üzere toplamda 

130,87 m² 

15.20 57.000,00 TL 
6.840.000,00 

TL 
205.200,00 

TL 

 1539/1-1 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 

Yolu No: 1 Menteşe/MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 25 214 19 04-6440 – Fax: 0 252 214 15 29 

c) Elektronik Posta Adresi mugladestek@egm.gov.tr 

2- Mübadele Karşılığında Verilecek 

Mal ve Malzemelerin; Cinsi, Miktarı 

ve Durumu. 

Emniyet Müdürlüğü Hek deposunda bulunan (3876) 

kalem tahmini 25179 Kg. hurda 80 adet muhtelif cam 

ve muhtelif elektronik malzeme ve muhtelif büro 

malzemesi (Alüminyum, elektronik, büro malzemesi, 

ahşap, plastik, metal demir, sarı pirinç,cam hurdası) 

ve muhtelif marka model 31 adet araç 

a) Tahmini Bedeli 2.540.252,50 TL. 

3- Mübadele Karşılığında Alınacak 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri 

En az (2) adet 2022 model Hyundaı Elantra 1.6 mpı 

cvt otomatik style comfort marka binek tipi taşıt, En 

az (2) adet 2022 model Hyundaı Elantra 1.6 MPI 123 

PS Style, en az (3) adet 2023 model Renault Yeni 

Express Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full, en az (161) 

adet 2023 yılı üretimi Michelin marka 195/65R 15 

95H XL ebatlarında araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli 2.539.868,42 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 

Yolu No: 1 Menteşe/MUĞLA 

c) Teslim Etme Tarihi 

Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün 

içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi 

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 

karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 

zorunludur. 

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 

Yolu No: 1 Menteşe/MUĞLA 

a) Tarihi ve Saati 23.02.2023 günü saat:14.00 

5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 
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c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise 

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 

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

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. 

6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7- Mübadele dokümanı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme Yolu No: 1 Menteşe/MUĞLA adresinde görülebilir veya Muğla 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 300 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile 

aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 

zarfları 22.02.2023 günü saat 14.00’e kadar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme Yolu No: 1 Menteşe/MUĞLA adresine teslim 

edilecektir. 

9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (76.207,58 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici 

teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) 

günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12- Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.mugla.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 10.00 ile 16.00 

saatleri arasında görülebilecektir. 

13- Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır. 

14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

   1538/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT VE İŞYERİ İNŞAAT YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından: 
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6-9-17 TON EİMCO ENDÜVİ VE ŞARJ REDRESÖR TRAFOSU  

TAMİRİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

6-9-17 Ton Eimco endüvi ve şarj redresör trafosu tamiri işi 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 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 : 0372259 47 79 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 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 : muttalip.özdemir@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2327522 

b) IKN : 2023 / 121504 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hizmet alımı 6-9-17Ton Eimco endüvi ve şarş 

redresör trafosu tamiri (7 kalem) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Yüklenici firma iş sahasıdır. 

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 : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 28.02.2023 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 

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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi 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 
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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 

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. Bu madde boş bırakılmıştır 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 

7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmı teklif verilebilecektir.. 

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 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 madde boş bırakılmıştır. 

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. 

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. 

 1540/1-1 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

YEMEK HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 

YEMEK HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu 

Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis 

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 

akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi 

(“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi 

Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje 

Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 

yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi 

ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 

1- İdarenin 

a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad.  

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 

2- Hizmetin Konusu 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yemek Hizmetleri 

     *Ana Öğün (Öğlen, Akşam): 230.000 

     *Kahvaltı ve Gece Kahvaltısı: 140.000 

     *Ara Öğün (Kuşluk, İkindi, Gece, Rejim 1-2, Bebek 

Menüsü): 60.000 

     *Diğer: 500 

     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için verilmiş 

yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir bağlayıcılığı 

bulunmamaktadır. ) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 

c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 

Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3-Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad.  

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat: 17:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun 

başvuru mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 

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

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 

şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 

değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 

forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 

yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 18.120.000,00-TL (Onsekiz Milyon Yüzyirmi Bin Türk 

Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 

bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 

Katılımcısının, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 

bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 

Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 

gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 

ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 18.120.000,00-TL (Onsekiz Milyon Yüzyirmi Bin Türk Lirası) 'den, 
hizmet işleri ile ilgili cironun ise 10.870.000,00-TL (On Milyon Sekizyüzyetmiş Bin Türk 
Lirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
10.870.000,00-TL (On Milyon Sekizyüzyetmiş Bin Türk Lirası)’den az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 
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, 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş Yemek Hizmetleri Alımı İşi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/1/1-1 
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ATIK YÖNETİM HİZMET ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 
Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
ATIK YÖNETİM HİZMET ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve 

bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis 
Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi 
(“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi 
Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje 
Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi 
ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin: 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad.  

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Atık Yönetim Hizmeti 
     *Tıbbi Atık (kg): 600.000 
     *Tıbbi Olmayan Atık (kg): 1.000.000 
     *Tehlikeli Atık (kg): 45.000 
     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için 
verilmiş yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır.) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 
mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 3.990.000,00-TL (Üç Milyon Dokuzyüzdoksan Bin Türk 
Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcısının, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 3.990.000,00-TL (Üç Milyon Dokuzyüzdoksan Bin Türk Lirası) 'den, 
hizmet işleri ile ilgili cironun ise 3.190.000,00-TL (Üç Milyon Yüzdoksan Bin Türk Lirası)'den az 
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
3.190.000,00-TL (Üç Milyon Yüzdoksan Bin Türk Lirası)’den az olmamak üzere tek sözleşmeye 
ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.4.1.2. Pazar Testi Katılımcılarının kendileri veya Alt Yüklenicileri tarafından verilen 
hizmetlere ilişkin geçmiş dönemlere dair kendileri veya Alt Yüklenicilerine ait aşağıdaki belgeleri 
sunmaları zorunludur: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Atık Yönetim Yönetmeliği 
kapsamında Sağlık Tesisinde oluşan ve Pazar testi dokümanlarında belirtilen atıkların toplanması, 
taşınması, depolanması için izin ve ruhsatların sunulması zorunludur. 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş Atık Yönetim Hizmet Alımı İşi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/2/1-1 
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GÜVENLİK HİZMETLERİ, HASTA YÖNLENDİRME VE REFAKAT/ RESEPSİYON/ 
TAŞIMA HİZMETLERİ, OTOPARK HİZMETİ, YARDIM MASASI HİZMETİ ALIM İŞİ 

ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 
Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
GÜVENLİK HİZMETLERİ, HASTA YÖNLENDİRME VE REFAKAT/ RESEPSİYON/ 

TAŞIMA HİZMETLERİ, OTOPARK HİZMETİ, YARDIM MASASI HİZMETİ ALIM İŞİ Pazar 
Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca 
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi 
Yatırım İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği 
Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait 
Sözleşme ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet 
edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad.  

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Güvenlik Hizmetleri, Hasta Yönlendirme Ve Refakat/ 

Resepsiyon/ Taşıma Hizmetleri, Otopark Hizmeti, 
Yardım Masası Hizmeti 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. No: 

72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 
mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 
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4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 14.450.000,00-TL (Ondört Milyon Dörtyüzelli Bin Türk 

Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcıları, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 14.450.000,00-TL (Ondört Milyon Dörtyüzelli Bin Türk Lirası)'den, 
hizmet işleri ile ilgili cironun ise 11.560.000,00-TL (Onbir Milyon Beşyüzaltmış Bin Türk 
Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
•Güvenlik Hizmetleri için 5.620.000,00-TL (Beş Milyon Altıyüzyirmi Bin Türk 

Lirası)’den 
•Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Taşıma Hizmetleri ile Yardım Masası 

Hizmeti için toplam 5.240.000,00-TL (Beş Milyon İkiyüzkırk Bin Türk Lirası)’den 
•Otopark Hizmetleri 700.000,00-TL (Yediyüz Bin Türk Lirası)’den 
az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.4.1.2. Pazar Testi Katılımcılarının kendileri veya Alt Yüklenicileri tarafından verilen 
hizmetlere ilişkin geçmiş dönemlere dair kendileri veya Alt Yüklenicilerine ait aşağıdaki belgeleri 
sunmaları zorunludur: 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Çerçevesinde Pazar Testi Katılımcısı 
adına düzenlenmiş "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" sunulması zorunludur. 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş güvenlik hizmetleri, hasta 

yönlendirme ve refakat / resepsiyon / taşıma hizmetleri, otopark hizmetleri alımı işi. 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/3/1-1 
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STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK 
PAZAR TESTİ İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön 

Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu 
Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım 
İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 
Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme 
ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet 
edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri 
     *Ameliyat Seti : 40.000 
       Cerrahi Alet Seti (1/1) 
       Tekli Alet (10/1) 
       Küçük Müdahale Setleri (4/1) 
     *Mahal Dezenfeksiyonu: 30.000 
       Alet Dezenfeksiyonu (10/1) 
     *Yeşillerden Oluşan Bohça Sayısı: 29.000 
       Tekstil Bohçası (1/1)-(12 yeşil tekstil mevcut) 
       Tekstil Paketi (6/1)-(1 yeşil tekstil mevcut) 
     *Isıya Hassaslar: 500 
     *Spançlar (5li-10lu): 30.000 
     *Kompresler (uzun gazlı-kapama ped-batın komp): 

120.000 
     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için 
verilmiş yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır. ) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 
mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 9.000.000,00-TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) 'den az 

olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 
referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcısı, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 9.000.000,00-TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) 'den, hizmet işleri ile ilgili 
cironun ise 6.170.000,00-TL (Altı Milyon Yüzyetmiş Bin Türk Lirası) 'den az olmaması gerekir. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi 
Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
6.170.000,00-TL (Altı Milyon Yüzyetmiş Bin Türk Lirası)’dan az olmamak üzere tek sözleşmeye 
ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 

Hizmetleri alımı işi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/4/1-1 
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BİNA VE ARAZİ HİZMETLERİ-ORTAK HİZMETLER YÖNETİMİ HİZMETİ- 

MEFRUŞAT HİZMETİ-YER VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN 

YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 

BİNA VE ARAZİ HİZMETLERİ-ORTAK HİZMETLER YÖNETİMİ HİZMETİ- 

MEFRUŞAT HİZMETİ-YER VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön 

Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım 

İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 

Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme 

ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet 

edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 

1- İdarenin 

a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 

2- Hizmetin Konusu 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bina ve Arazi Hizmetleri-Ortak Hizmetler Yönetimi 

Hizmeti-Mefruşat Hizmeti-Yer ve Bahçe Bakım 

Hizmetleri 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 

c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 

Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat: 17:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 

mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 2.300.000,00-TL (İki Milyon Üçyüz Bin Türk Lirası) 

'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 
Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcıları, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 

a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 

birinin sunulması yeterlidir. 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 

edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 2.300.000,00-TL (İki Milyon Üçyüz Bin Türk Lirası)'den, hizmet işleri 

ile ilgili cironun ise 1.850.000,00-TL (Bir Milyon Sekizyüzelli Bin Türk Lirası) 'den az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan Pazar 

Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 

•Bina ve Arazi Hizmetleri için 700.000,00-TL (Yediyüz Bin Türk Lirası)’den 

•Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti için 170.000,00-TL (Yüzyetmiş Bin Türk Lirası)’den 

•Mefruşat Hizmeti için 680.000,00-TL (Altıyüzseksen Bin Türk Lirası)’den 

•Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri için 300.000,00-TL (Üçyüz Bin Türk Lirası)’den 

az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Kamu ve Özel Sektöre Bağlı Hastanede Bina ve Arazi veya Bina Bakım ve Onarım 

işi, Ortak Hizmetler Yönetim veya Enerji Danışmanlığı işi, Mefruşat, Yer ve Bahçe Bakım 

Hizmet işi 

5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 

6- Pazar Testine ilişkin Ön yeterlik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar Testi 

Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 

bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 

duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön yeterlik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 

Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 

      1552/5/1-1 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 
Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı 

Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile 
Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi 
(“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi 
Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje 
Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi 
ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Hizmetleri 
     *Laboratuvar Hizmetleri (SUT Puanı): 40.000.000 
     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için 
verilmiş yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır.) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat: 17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 
mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 
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4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 9.660.000,00-TL (Dokuz Milyon Altıyüzaltmış Bin Türk 

Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcısı, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 
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Toplam cironun 9.660.000,00-TL (Dokuz Milyon Altıyüzaltmış Bin Türk Lirası) 'den, 
hizmet işleri ile ilgili cironun ise 7.730.000,00-TL (Yedi Milyon Yediyüzotuz Bin Türk 
Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
7.730.000,00-TL (Yedi Milyon Yediyüzotuz Bin Türk Lirası)’dan az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 
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, 

4.4.1.2. Pazar Testi Katılımcılarının kendileri veya Alt Yüklenicileri tarafından verilen 
hizmetlere ilişkin geçmiş dönemlere dair kendileri veya Alt Yüklenicilerine ait aşağıdaki belgeleri 
sunmaları zorunludur: 

a) Pazar Testi Katılımcısının ÜTS kayıtlarına ilişkin belgeler, Pazar Testi Katılımcısı 
teklif ettiği ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse ürünün tedarikçi firmasının 
bayi olduğuna dair ÜTS kayıt belgelerini, alımı yapılacak olan ürünlerin ÜTS’de tedarikçi firma 
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtları olduğuna dair belgeleri sunacaklardır, 

b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve 
Vücut Dışında Kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olan ürünler 
kapsamında olan ürünler için, Tıbbi Cihaz kapsamında olmayan ürünler için ÜTS kayıtlı 
olmadığına ilişkin belge, teklif edilen ürünün üreticisinin/ithalatçısının yönetmelikler kapsamında 
olmadığı ile ilgili belge, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse Pazar 
Testi Katılımcılarının “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamındaki “Satış 
Merkezi Yetki Belgesi” belgelerini sunacaklardır. 

c) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 Genelgesine uygun 
olarak; Hizmet süresi boyunca tüm cihazlar 15 yaşından büyük olmayacak olup hizmet süresi 
içerisinde yaş kaynaklı hiçbir cihaz değişimi yapılmayacaktır. Cihazların yaşı, imalat tarihi, seri 
numarası sözleşme imzalanma aşamasında belgelendirilecektir. Yaş faktörü tüm sözleşme 
süresini kapsayacaktır. 

d) Tek bir sözleşme kapsamında tüm laboratuvar bölümleri (biyokimya, mikrobiyoloji 
vb.) ve patoloji için sahip olduğu iş deneyim belgelerini sunacaktır. 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş laboratuvar hizmeti alımı işi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/6/1-1 
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DİĞER TIBBİ EKİPMAN DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ 

İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 

DİĞER TIBBİ EKİPMAN DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön yeterliği, 6428 

sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 

kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim 

Şirketi (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir 

Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri 

("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. 

Pazar Testi ön yeterliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 

1- İdarenin 

a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 

2- Hizmetin Konusu 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 

c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 

Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun 

başvuru mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliğe 

katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 

şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 

değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 

forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 

yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 3.670.000,00-TL (Üç Milyon Altıyüzyetmiş Bin Türk 

Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 

bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 

Katılımcıları, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 

bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 

Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 

gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 

ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
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üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 

bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 

a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 

birinin sunulması yeterlidir. 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 

edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 3.670.000,00-TL (Üç Milyon Altıyüzyetmiş Bin Türk Lirası)'den, hizmet 

işleri ile ilgili cironun ise 2.940.000,00-TL (İki Milyon Dokuzyüzkırk BinTürk Lirası) 'den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 

2.940.000,00-TL (İki Milyon Dokuzyüzkırk BinTürk Lirası)’dan az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

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, 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Kamu veya Özel Sektörde Hastanelere Sunulmuş Diğer Tıbbi Ekipman Destek 

Hizmet Alım ve Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım işi 

5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 

6- Pazar Testine ilişkin Ön yeterlik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar Testi 

Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 

bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 

duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön yeterlik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 

Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 

      1552/7/1-1 
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GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 
Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı 

Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile 
Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi 
(“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi 
Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje 
Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi 
ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Görüntüleme Hizmetleri 
     *Görüntüleme Hizmetleri (SUT Puanı): 26.500.000 
     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için 
verilmiş yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır. ) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat: 17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun 
başvuru mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 
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4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 3.800.000,00-TL (Üç Milyon Sekizyüz Bin Türk Lirası) 

'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 
Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcıları, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 3.800.000,00-TL (Üç Milyon Sekizyüz Bin Türk Lirası)'den, hizmet 
işleri ile ilgili cironun ise 3.040.000,00-TL (Üç Milyon Kırk Bin Türk Lirası) 'den az olmaması 
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan Pazar 
Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
3.040.000,00-TL (Üç Milyon Kırk Bin Türk Lirası)’dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin 
son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.4.1.2. Pazar Testi Katılımcılarının kendileri veya Alt Yüklenicileri tarafından verilen 
hizmetlere ilişkin geçmiş dönemlere dair kendileri veya Alt Yüklenicilerine ait aşağıdaki belgeleri 
sunmaları zorunludur: 

a) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022/2 Genelgesine uygun 
olarak; Hizmet süresi boyunca tüm cihazlar 15 yaşından büyük olmayacak olup hizmet süresi 
içerisinde yaş kaynaklı hiçbir cihaz değişimi yapılmayacaktır. Cihazların yaşı, imalat tarihi, seri 
numarası sözleşme imzalanma aşamasında belgelendirilecektir. Yaş faktörü tüm sözleşme 
süresini kapsayacaktır. 

b) Kamu veya özel sektöre bağlı hastanelerde MR, BT, Nükleer Tıp hizmetlerinin tek bir 
sözleşmeye bağlı olarak birlikte verildiğine ilişkin belge sunulacaktır. 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş Görüntüleme Hizmet Alım işi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/8/1-1 
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TEMİZLİK HİZMETLERİ-İLAÇLAMA HİZMETLERİ-ÇAMAŞIR VE ÇAMAŞIRHANE 

HİZMETLERİ ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 

TEMİZLİK HİZMETLERİ-İLAÇLAMA HİZMETLERİ-ÇAMAŞIR VE ÇAMAŞIRHANE 

HİZMETLERİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. 

Sağlık Bakanlığı ile Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 

26/08/2014 tarihinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün 

ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar 

Testi kapsamında yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 

1- İdarenin 

a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 

2- Hizmetin Konusu 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Temizlik Hizmetleri 

     İlaçlama Hizmetleri 

     Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri; 

     *Yeşil Tekstil (Ameliyathane tekstili, diğer) (kg); 

300.000 

     *Hastane Tekstili (nevresim takımı, alez, pike, yastık, 

battaniye, diğer) (kg); 380.000 

     *Hasta Çamaşırları, Üniforma, Perde, Terlik, Diğer 

(kg); 10.000 

     (Yukarı da belirtilen miktarlar ön yeterliliğe katılacak 

Pazar Testi Katılımcıları’nın fiyat öngörüsü için 

verilmiş yıllık gerçekleşmeler olup herhangi bir 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır.) 

b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 

c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 

Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 

b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
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4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun 

başvuru mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 

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

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısı ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, şartname 

ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 

değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 

forma uygun belge, 

4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 

yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 17.540.000,00-TL (Onyedi Milyon Beşyüzkırk Bin Türk 

Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 

ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 

bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 

Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 

gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 

ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 17.540.000,00-TL (Onyedi Milyon Beşyüzkırk Bin Türk Lirası) 'den, 
hizmet işleri ile ilgili cironun ise 10.530.000,00-TL (On Milyon Beşyüzotuz Bin Türk Lirası)'den 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 
•Temizlik Hizmetleri için 8.150.000,00-TL (Sekiz Milyon Yüzelli Bin Türk Lirası)’den 
•İlaçlama Hizmetleri için 300.000,00-TL (Üçyüz Bin Türk Lirası)’den 
•Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri için 2.080.000,00-TL (İki Milyon Seksen Bin Türk 

Lirası)’den 
az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgeleri veya 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, 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.5.1. Kamu veya Özel Sektörde Sunulmuş Temizlik, İlaçlama, Çamaşır ve Çamaşırhane 

Hizmet işi 
5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 
6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 
bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 
duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 
Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 
      1552/9/1-1 
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HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) UYGULAMA VE İŞLETME HİZMETİ 
ALIM İŞİ ÖN YETERLİK PAZAR TESTİ İLANI 

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) UYGULAMA VE İŞLETME 

HİZMETİ ALIM İŞİ Pazar Testi Ön Yeterliliği, 6428 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve 
Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında akdedilen T.C. Sağlık Bakanlığı ile 
Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme Anonim Şirketi (“Şirket”) arasında 26/08/2014 tarihinde 
Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Isparta Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin 
Temin Edilmesi İşine Ait Sözleşme ve ekleri ("Proje Sözleşmesi") EK-17 Pazar Testi kapsamında 
yapılacaktır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi 
Katılımcıları teklif vermeye davet edilecektir. Pazar Testi ön yeterliliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İdare Pazar Testi No : 1 
1- İdarenin 
a) Adresi : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 246 211 96 00-246 211 96 90 
2- Hizmetin Konusu 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Uygulama ve 

İşletme Hizmeti 
b) İşin Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) Hizmetin Süresi : Pazar Testi Periyodu 5 Yıldır. (Kazanan Katılımcı ile 

Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilecek Yeni Alt Alt 
Sözleşmesi hükümleri saklıdır.) 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sanayii Mah. 142. Cad. 

No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA 
b) Son Başvuru Tarihi ve Saati : 17.03.2023 Saat:17:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.1.4. Pazar Testi Şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen standart forma uygun başvuru 
mektubu, 

4.1.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.6. Pazar Testi Katılımcısının ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, 
şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin kendisine 
değil, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge, 
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4.1.1.8. Pazar Testi Katılımcıları, Pazar Testi konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. Alt yüklenicilerin 
yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Pazar Testi Katılımcısının 18.700.000,00-TL (Onsekiz Milyon Yediyüz Bin Türk 

Lirası) 'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Pazar Testi Katılımcısının Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu 
bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Pazar Testi 
Katılımcıları, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren 
bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Pazar Testi 
Katılımcıları, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir 
ve belirtilen üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan Pazar Testlerinde, 
bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler: 
a) Pazar Testinin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
birinin sunulması yeterlidir. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 
Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında 

devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde 
edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 
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Toplam cironun 18.700.000,00-TL (Onsekiz Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası)'den, 

hizmet işleri ile ilgili cironun ise 14.960.000,00-TL (Ondört Milyon Dokuzyüzaltmış Bin Türk 

Lirası) 'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan Pazar Testi Katılımcıları yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

4.4.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

veya Pazar Testi ilk ilan tarihi itibarıyla halen devam eden işlere ait Hakediş İcmali (İş Deneyim) 

14.960.000,00-TL (Ondört Milyon Dokuzyüzaltmış Bin Türk Lirası)’dan az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin son 5 yıllık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

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, 

4.4.1.2. Pazar Testi Katılımcılarının kendileri veya Alt Yüklenicileri tarafından verilen 

hizmetlere ilişkin geçmiş dönemlere dair kendileri veya Alt Yüklenicilerine ait aşağıdaki belgeleri 

sunmaları zorunludur: 

1- Ön Yeterliliğe iştirak eden Pazar Testi Katılımcılarının Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi 

üreticisi olması halinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün KTS (Kayıt Tescil Sistemi) 

ne kayıtlı olduklarına dair belgeyi, 

2- Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinin bayisi olarak teklif vermeyi planlaması 

halinde; 

a) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinin KTS (Kayıt Tescil Sistemi) ne kayıtlı 

olduğuna dair belgeyi, 

b) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticisinden SBYS bayisi adına alınmış, Pazar Testi ön 

yeterlilik katılımına özel (İhale kayıt no ve ihalenin adının belirtildiği) iştirak yetki belgesini, 

c) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda 

SBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair 

noter onaylı belgeyi ön yeterlilik dosyasında sunmalıdır. 

4.5. Bu Pazar Testinde benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.5.1. Kamu veya özel sektörde hastanelere sunulmuş Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 

(HBYS) Uygulama ve İşletme Hizmeti alımı işi 

5- Pazar Testi yerli ve yabancı tüm Pazar Testi Katılımcılarına açıktır. 

6- Pazar Testine ilişkin Ön Yeterlilik Değerlendirilmesi kısmına katılacak olan Pazar 

Testi Katılımcılarına Pazar Testi dokümanlarından “Standart Formlar ve Pazar Testi Şartnamesi” 

bedelsiz olarak verilecektir. İlgili dokümanlar İdarenin https://ispartaism.saglik.gov.tr/ (ihale 

duyuruları) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 

7- Teklifler, Pazar Testi Ön Yeterlilik tarih ve saatine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 

Sanayii Mah. 142. Cad. No: 72/B Pk. 32200/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak Pazar Testine teklif verilemez. 

      1552/10/1-1 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

05.02.2023 tarihli ve 32095 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı ilanımızın “İLAN1-2023-8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı Dr. 

Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör kadroları için ilan edilen Aranan Nitelik" kısmı düzeltilerek 

"Ebelik alanında doktora yapmış olmak veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

uzmanlığını yapmış olmak." şeklinde revize edilmiştir. Diğer başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 1626/1-1 

—— • —— 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından: 

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ERTELEME İLANI 

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13-17 Şubat 2023 

tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA 

adresinde gerçekleştirilmesi planlanan TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Kahramanmaraş 

ve çevre illerinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Sınav yer ve tarih bilgisi daha sonra duyurulacaktır. 

 1642/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Mevhibe Ateş Teknoloji Vakfı (MAT VAKFI). 

VAKFEDENLER : Mustafa İme, Volga Günel, Ahmet Ateş, Nilgün Dağlı. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/01/2023 tarihinde kesinleşen, 30/12/2022 

tarihli ve E:2022/495, K:2022/560 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 15-30 yaş aralığındaki gençlerin, teknolojiye olan ilgilerini artırarak 

yeni teknolojiler (kuantum, blok zincir, yapay zeka, nanoteknoloji, metaverse ve henüz 

bilinmeyen ve gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek teknolojiler de dahil olmak üzere her türlü yeni 

teknolojiler) hakkında farkındalığı artırmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000TL.- (Yüzyirmibin Türk Lirası). 

YÖNETİM KURULU: Ahmet Ateş, Volga Günel, Selin Selim, Engin Bahri Baç. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 1525/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1594/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1594/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1595/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1596/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1597/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1598/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1598/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1599/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1600/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1601/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1602/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1603/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1604/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1605/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1606/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 1607/1-1 
 

  



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1632/1-1 

  



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1631/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 

 1630/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1639/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1629/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 

2 Şubat 2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
 1651/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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 1517/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

5/01/2023, 12/01/2023, 19/01/2023 ve 26/01/2022 tarihli Kararlarıyla 
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisans verilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 

05/01/2023 tarihli ve 11539-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş.’ye verilmiş olan 30.07.2008 
tarihli ve EÜ/1698-3/1234 numaralı üretim lisansı 05/01/2023 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi’ne “Yunus Emre Termik Santrali” tesisi için 30.07.2054 tarihine kadar geçerli 
olacak 31 (otuzbir) yıl, 6 (altı) ay, 25 (yirmibeş) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 
05/01/2023 tarihli ve 11539-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pegas Enerji Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

3 
05/01/2023 tarihli ve 11539-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yükseliş Enerji Yatırım Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

4 

05/01/2023 tarihli ve 11549-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
KRC Enerji Anonim Şirketi’ne “Vega Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi” için verilmiş 
olan 18.08.2022 tarihli ve EÜ/11123-1/05199 numaralı üretim lisansının 01.01.2023 
tarihi itibarıyla sona erdirilerek Vega Diyarbakır Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi’ne lisans verilmesine ilişkin alınan 29.12.2022 tarihli ve 11514 
sayılı Kurul kararı geri alınmıştır. 

5 

12/01/2023 tarihli ve 11550-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’ye 
verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-95/02795 numaralı üretim lisansı 
12/01/2023 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye “Yıldız Entegre Uzunbey Kojenerasyon Tesisi” tesisi için 12/01/2023 tarihinde 
yürürlüğe girmek ve eskisinin devamı mahiyetinde olmak üzere, 24.04.2052 tarihine 
kadar geçerli olacak 29 (yirmidokuz) yıl, 3 (üç) ay, 12 (oniki) gün süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

6 

12/01/2023 tarihli ve 11550-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
ITC Alanya Enerji Üretim Katı Atık Jeotermal Kaynaklar Petrol ve Doğalgaz 
Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan 19/04/2018 tarihli ve 
EÜ/7798-1/03896 numaralı üretim lisansı 12/01/2023 tarihi itibariyle sonlandırılarak, 
ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “ITC Alanya Enerji 
Üretim Tesisi” için eskisinin devamı mahiyetinde 12/01/2023 tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere 19/04/2048 tarihine kadar geçerli olacak 25 (yirmibeş) yıl, 3 (üç) ay, 7 
(yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 

12/01/2023 tarihli ve 11550-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
ITC Alanya Enerji Üretim Katı Atık Jeotermal Kaynaklar Petrol ve Doğalgaz 
Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan 04/10/2018 tarih ve 
EÜ/8103-15/04075 numaralı üretim lisansı 12/01/2023 tarihi itibariyle sonlandırılarak, 
ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “ITC Yumru Enerji 
Üretim Tesisi” için eskisinin devamı mahiyetinde olmak ve 12/01/2023 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere, 24/08/2047 tarihine kadar geçerli olacak 24 (yirmidört) yıl, 7 
(yedi) ay, 16 (onaltı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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8 
12/01/2023 tarihli ve 11550-16 sayılı Kurul Kararı ile; 
Vesta Enerji Elektrik Satış Ticaret Limited Şirketi ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 
lisansı verilmiştir. 

9 

12/01/2023 tarihli ve 11550-17 sayılı Kurul Kararı ile; 
IC İçtaş Elektrik Toptan Satış ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiş olan 05/01/2006 tarihli ve 
ETS/630-1/603 numaralı tedarik lisansının 12/01/2023 tarihi itibariyle sonlandırılarak, 
IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye 12/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 
05/01/2026 tarihine kadar geçerli olacak 2 (iki) yıl, 11 (onbir) ay, 24 (yirmidört) gün 
süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

10 

19/01/2022 tarihli ve 11576-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gür İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Gür İplik Kojenerasyon” projesi için verilmiş olan 
24/12/2020 tarihli ve EÜ/9855-3/04771 numaralı üretim lisansı 19/01/2023 tarihi 
itibariyle sona erdirilmiştir 

11 

19/01/2022 tarihli ve 11576- 17 sayılı Kurul Kararı ile; 
Derebaşı Enerji A.Ş.’ye “Araklı-4 Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 24/05/2012 
tarihli ve EÜ/3841-2/2333 numaralı üretim lisansı 19/01/2023 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Araklım Enerji Üretim A.Ş.’ye “Araklı-4 Reg. ve HES” üretim tesisi 
için 37 (otuzyedi) yıl 11 (onbir) ay 30 (otuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde 
yeni üretim lisansı verilmiştir. 

12 
19/01/2023 tarihli ve 11576-24 sayılı Kurul Kararı ile; 
Dere Enerji Anonim Şirketi’ne “D1 RES” projesi için 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

13 

19/01/2022 tarihli ve 11586-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Karadeniz Hes Elektrik Anonim Şirketi’ne “Uzundere I HES” üretim tesisi için verilen 
30/07/2020 tarihli ve EÜ/9476-6/04583 numaralı üretim lisansı 19/01/2023 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Eksim Enerji Anonim Şirketi’ne “Uzundere I HES” üretim 
tesisi için 32 (otuziki) yıl 7 (yedi) ay 12 (oniki) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

14 
26/01/2023 tarihli ve 11587-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB dağıtım lisansı 
verilmiştir. 

    1541/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

05/01/2023, 12/11/2023, 19/01/2023 ve 26/01/2023 tarihli Kararlarıyla 
Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

1 
05/01/2023 tarihli ve 11541-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
İmaj Dizayn Stüdyo Tanıtım ve Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

2 
05/01/2023 tarihli ve 11541-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
İspirli Şarj Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

3 
05/01/2023 tarihli ve 11541-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 
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4 
05/01/2023 tarihli ve 11541-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Voltgo Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 

5 
12/01/2023 tarihli ve 11554-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arenya Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

6 
12/01/2023 tarihli ve 11554-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Artaş Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

7 
12/01/2023 tarihli ve 11554-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aydem Plus Enerji Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj 
ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

8 
12/01/2023 tarihli ve 11554-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Solar Araç Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

9 
19/01/2023 tarihli ve 11577-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arsima Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

10 
19/01/2023 tarihli ve 11577-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Konya Elektrikli Araçlar Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 

11 
19/01/2023 tarihli ve 11577-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

12 
19/01/2023 tarihli ve 11577-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Zeplin Turizm Taşımacılık Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

13 
26/01/2023 tarihli ve 11590-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Artı Kurumsal Kart ve Petrol Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

14 
26/01/2023 tarihli ve 11590-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ayhan Teknoloji ve Otomasyon Çözümleri Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

15 
26/01/2023 tarihli ve 11590-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Forsel Elektrik Enerji İnşaat Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

16 
26/01/2023 tarihli ve 11590-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Fortis Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

17 
26/01/2023 tarihli ve 11590-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Goşarj Electrical Enerji Yatırım Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

18 
26/01/2023 tarihli ve 11590-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Mionti Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

    1541/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

12/01/2023 ve 26/01/2023 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde 

lisans verilen tüzel kişiler 

1 

12/01/2023 tarihli ve 11557-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle 

İhrakiye Teslimi lisansı verilmiştir. 

2 

26/01/2023 tarihli ve 11593 sayılı Kurul Kararı ile; 

G Plus Chemıcal Trading Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni 

Yağ lisansı verilmiştir. 

    1541/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

26/01/2023 tarihli Kararıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde 

lisans verilen tüzel kişiler 

1 

26/01/2023 tarihli ve 11594-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

İnci Enerji LPG Doğalgaz ve Akaryakıt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne, Taşpınar 

Beldesi Erenler Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 60 (Ada: 302, Pafta: L32-d06-b, 

Parsel: 20) Merkez/AKSARAY adresinde kurulu tesisinde faaliyette bulunmak üzere 

15 yıl (on beş) süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 

26/01/2023 tarihli ve 11594-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Fatih Mahallesi 1/8 

Sokak No: 4 (Ada: 233, Parsel: 1) Menemen/İZMİR adresinde kurulu tesisinde 

depolama faaliyetinde bulunmak üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG depolama lisansı 

verilmiştir. 

3 

26/01/2023 tarihli ve 11594-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Aziziye Mahallesi 

95447. Sokak No: 75/2 (Ada: 110, Parsel: 107) Ereğli/KONYA adresinde kurulu 

tesisinde depolama faaliyetinde bulunmak üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG depolama 

lisansı verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 

05/01/2023 tarihli Kararıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi çerçevesinde 

lisansı sona erdirilen tüzel kişi 

1 

05/01/2023 tarihli ve 11545 sayılı Kurul Kararı ile;  

Yurtpet Akaryakıt LPG Dağıtım Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 

27.03.2019 tarihli ve LPG-DPO/8510/20113 numaralı LPG depolama lisansı sona 

erdirilmiştir. 

    1541/4/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

31 Ocak 2023 tarihli ve 32090 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam 
edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımızda yer alan ve aşağıda belirtilen ilan sıra numaralı 
pozisyonların sayısı ve açıklamalar kısmı ile tüm pozisyonların son başvuru tarihinde görülen 
lüzum üzerine aşağıda belirtildiği şekilde değişikliğe gidilmiştir. 

İlan Sıra 
No. 

Unvanı Adet 
KPSS Puan 

Türü 
Açıklamalar 

5 Büro Personeli 1 KPSS P93 

- Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-
Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık,
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın
Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1 (bir) yıl alanında mesleki
tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek. 

6 Tekniker 2 KPSS P93 

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet),
Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun
olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1 (bir) yıl alanında mesleki 
tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek. 

13 
Destek 

Personeli 
5 KPSS P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi ve benzer bölümlerinden
mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) 
kurumundan mezun olup inşaat alanında MEB onaylı ustalık belgesine
sahip olmak. 
- İnşaat alanında en az 6 (altı) ay mesleki tecrübe sahibi olmak ve
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

14 
Destek 

Personeli 
4 KPSS P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 
ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve
dengi) kurumundan mezun olup sıhhi tesisat alanında MEB onaylı
ustalık belgesine sahip olmak. 
- Tesisat alanında en az 6 (altı) ay mesleki tecrübe sahibi olmak ve 
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

17 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

20 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin
güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
-En az 6 (altı) ay mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek. 
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak. 
-2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış 
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
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18 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Kadın) 

5 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin
güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
-En az 6 (altı) ay mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek. 
-Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak. 
-2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış 
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

19 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

10 KPSS P93 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin
güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından 
mezun olmak. 
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
-En az 6 (altı) ay mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek. 
-2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış 
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

20 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Kadın) 

5 KPSS P93 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin
güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından 
mezun olmak. 
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
-En az 6 (altı) ay mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek. 
-2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış 
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Başvuru Adresi / Şekli / Son Başvuru Tarihi: 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa 

Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:22 Merkez / Kütahya 
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurular devam etmekte olup, tüm pozisyonlar için 

başvuru tarihi 24 Şubat 2023 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. 

 1648/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 1533/1-1 
  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 1534/1-1 
 

  



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

 
 1530/1-1 
 

  



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 1523/1-1 
  



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
  



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 
 1542/1-1 
  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 
 1545/1-1 
  



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 

 
 1546/1-1 
  



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 

 



9 Şubat 2023 – Sayı : 32099 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Şubat 2023 – Sayı : 32099

Sayfa

1

8

13

16

18

19

20

61

115

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların

Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013

Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6786)

YÖNETMELİKLER

–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının

Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/26)

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


