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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-
dınlatma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” iba-
resi “31/12/2019” şeklinde, “1/1/2019” ibaresi ise “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı

merkezlerin ve ünitelerin açılmalarına, faaliyetlerine, fiziki, personel ve hizmet alt yapı stan-
dartları ile denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; terapötik aferez merkezi ve ünitesi açılacak kamu ku-

rum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hastanelerdeki terapötik
aferez hizmeti ile ilgili faaliyetleri kapsar.

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

Kanununun 3 üncü, 9 uncu ve Ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 352 nci, 355 inci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2013 28720

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
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b) Fotoferez: Bakanlıkça belirtilen endikasyonlar dâhilinde tedavi amaçlı olarak hasta-

nın mononükleer hücrelerinin vücut dışına alınarak fotokimyasal işlemlerden geçirildikten son-

ra hastaya geri verilmesi işlemini,

c) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonunu,

e) Kök hücre toplama: Kök hücreleri mobilize edilmiş olan hastanın veya bağışçısının

kök hücrelerinin periferik dolaşımdan toplanması işlemini,

f) Merkez: Bu Yönetmelikte tanımlanan terapötik aferez işlemlerini gerçekleştirebilecek

personel ve donanıma sahip Bakanlıkça ruhsatlandırılmış tedavi merkezini,

g) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

ğ) Terapötik aferez: Hastanın kanının, hastalığın tedavisi için kanı bileşenlerine ayıran

ekstrakorporeal bir tıbbi cihazdan geçirildiği terapötik bir işlemi,

h) Terapötik Aferez Sertifikası: 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca terapötik aferez alanında

verilen eğitim programının başarı ile tamamlanması sonucunda verilen sertifikayı,

ı) Terapötik plazmaferez: Hastanın kan plazmasının, kanın tıbbi bir cihazdan geçirilmek

sureti ile diğer kan bileşenlerinden ayrıldığı; plazmanın uzaklaştırıldığı veya işlenmek sureti

ile içerisinden bir takım bileşenlerin uzaklaştırıldığı ve hastaya geri verildiği; gerektiğinde ye-

rine kolloid solüsyonu albumin ve/veya plazma gibi değişim sıvısı ya da kristalloid/kolloid so-

lüsyonu birleşiminin verildiği afereze dayalı bütün işlemlerini,

i) Terapötik sitaferez: Tedavi amaçlı olarak hastanın kanında dolaşan kan hücrelerinin

uzaklaştırılması işlemini,

j) Ünite: Bu Yönetmelikte tanımlanan terapötik aferez uygulamalarını gerçekleştirebi-

lecek şartlara sahip Bakanlıkça faaliyet izni belgesi verilen tedavi birimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonu

Komisyonun teşkili, çalışma usul ve esasları

MADDE 5 – (1) Terapötik aferez ve fotoferez uygulamalarının belirlenmesi, izlenmesi,

karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla teknik ve bilimsel destek sağlamak

üzere Bakanlık bünyesinde Terapötik Aferez Bilimsel Danışma Komisyonu oluşturulur. Ko-

misyon, Genel Müdür ile terapötik aferez alanında en az iki yıl deneyimli uzman hekimler ara-

sından Bakanlıkça seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Komisyona Genel

Müdür başkanlık eder. Genel Müdür, kendisi yerine en az daire başkanı düzeyindeki bir idari

amir görevlendirebilir. Üyeler iki yıllığına seçilir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yeni ko-

misyon üyeleri seçilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder.

(2) Bakanlık, gerekli gördüğünde veya komisyonun teklifi halinde görüşlerine başvu-

rulmak üzere Komisyona uzman davet edebilir.

(3) Seçilmiş üyelerden, geçerli bir mazereti olmaksızın üyelik süresi içerisinde iki defa

toplantılara katılmayanların veya toplantı süresince devamsızlığı görülenlerin üyeliği düşer;

bu kişilerin yerine bir ay içerisinde başka bir üye seçilir.
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(4) Bakanlık gündem konularına göre Komisyonu toplantıya davet eder. Toplantı daveti;

toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önceden Bakanlık tarafından üyelere

yazılı olarak bildirilir.

(5) Komisyon ilk toplantısında, yetki ve görev alanı dâhilinde acil görüş bildirmek üzere

kendi arasından iki kişiyi belirler.

(6) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararları oy

çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kabul edilmiş sa-

yılır. Komisyon kararları, toplantı tutanağı haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imza-

lanır. Karara muhalif olanlar şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Muhalif görüş gerekçesi

karar altında veya ekinde belirtilir.

(7) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Komisyonun görevleri

MADDE 6 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Terapötik aferez ve fotoferez uygulamaları ile ilgili güncel bilimsel gerçekler doğ-

rultusunda politikalar oluşturulmasında Bakanlığa bilimsel görüş bildirmek.

b) Terapötik aferez merkezlerinin açılmaları, faaliyetleri ve denetlenmeleri ile çalışma

alanı ile ilgili münazaralı uygulamalarda Bakanlığa bilimsel görüş bildirmek.

c) Terapötik aferez işlemlerinin güvenlik ve kalitesinin artırılması, bilimsel ve teknik

ilerlemeleri kapsayacak uygulama rehberlerinin hazırlanması, yenilenmesi ve geliştirilmesi ile

karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve mevzuata yansıtılmasını sağlamak amacıyla tavsiye

kararları almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terapötik Aferez Merkezleri ve Terapötik Aferez Ünitelerinin Fiziki, Tıbbi ve

Teknik Donanımı, Personel Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları

Terapötik aferez merkezinin/ünitesinin kurulması

MADDE 7 – (1) Terapötik aferez merkezi ve ünitesi, kamu kurum ve kuruluşları ile

gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hastanelerde kurulabilir.

(2) Terapötik aferez merkezi; sitaferez, kan bileşeni değişimi, immunoterapi ve plazma

modülasyonu, donör granülosit aferezi, kök hücrelerin depolanması, kök hücrelerin nakil için

dağıtım faaliyetlerinin yapılabildiği merkezdir. Bu faaliyetler Ek 5-A’da tanımlanan işlemleri

kapsamaktadır.

(3) Terapötik aferez ünitesi; kan bileşeni değişimi, immunoterapi ve plazma modülas-

yonu faaliyetlerinin yapılabildiği merkezdir. Bu faaliyetler Ek 5-B’de tanımlanan işlemleri

kapsamaktadır.

(4) Terapötik aferez merkezi/ünitesi açılma teklifi, sorumlu uzmanın belirlenmesi veya

tıbbi hizmet sunumu dikkate alınarak sorumlu uzmanın değiştirilmesi ile ilgili yetki ve sorum-

luluk hastane yönetimindedir.

(5) Bir hastane bünyesinde birden fazla terapötik aferez merkezi açılamaz. Bünyesinde

ruhsatlı terapötik aferez merkezi bulunan kuruluşlarda farklı fiziki alanlarda veya yerleşkelerde

hizmet veren hastanelerde, terapötik aferez ünitesi açılabilir. İlgili hastane yönetiminin teklifi
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üzerine Müdürlükçe yerinde incelenir. Müdürlük, kendi mütalaasını da ekleyerek Bakanlığa

gönderir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, bir hastane/yerleşke bünyesinde birden fazla

ünitenin açılmasına izin verilir.

Merkezin/ünitenin özellikleri, asgari tıbbi ve teknik donanımı

MADDE 8 – (1) Merkez asgari olarak aşağıdaki standartları taşır:

a) Terapötik aferez merkezi cihaz başına en az 7 metrekare alan düşecek şekilde, asepsi

ve antisepsi kurallarına uygun, tek bir girişi bulunan, kolaylıkla temizlenebilir özelliklere sahip

duvarlar, döşeme ve tavana sahip, tamamen merkez faaliyetleri için ayrılmış alanda yer alır.

Terapötik aferez merkezi bodrum katında, tıbbi hizmet birimlerinin bulunmadığı destek hiz-

metleri için ayrılmış alanlarda yemekhane, çamaşırhane, temizlik, güvenlik gibi hizmetler bu-

lunamaz. Bu merkezde:

1) Terapötik aferez merkezleri için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara

uygun üretilmiş, imalatçı ülkede üretimi ve kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili tem-

silci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az iki adet aferez cihazı,

2) Merkezde kullanılan terapötik aferez cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı veya

koltuğu,

3) Taşınabilir elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör,

4) Ambu ve airway dâhil olmak üzere gerekli malzemeleri de içeren tam donanımlı acil

müdahale donanımı,

5) İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği,

6) Hasta hassas tartı sistemi,

7) Yeterli havalandırma sistemi,

8) Hastalar ile ilgili tıbbî kayıtları tutacak bellek kapasitesinde ve internet bağlantısı

olan bilgi işlem sistemi,

9) Merkezin içerisinde veya yakın konumda en az bir adet hasta muayene odası,

10) Sekreterya hizmetlerinin de yürütülebileceği hasta kabul alanı,

bulunur.

(2) Ünite asgari olarak aşağıdaki standartları taşır:

a) Terapötik aferez ünitesi için ayrı bir alan şartı aranmaksızın sağlık tesisinde ilgili

mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, imalatçı ülkede üretimi ve kulla-

nımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıt-

lanmış olan en az bir adet aferez cihazı bulunur. Ünite hastane bünyesinde yer alan yataklı ser-

vis, yoğun bakım ve benzeri alanlarda hizmet verebilir.

b) Ünitede, merkezde bulunması gereken asgari tıbbi ve teknik donanım şartları sağ-

lanmalıdır. Muayene odası ve hasta kabul alanı ünitelerde aranmaz.

Ruhsata/faaliyete esas personel

MADDE 9 – (1) Terapötik aferez merkezleri ve ünitelerinde bulunması gereken per-

sonel aşağıda belirtilmiştir:

a) Terapötik aferez merkezlerinde erişkin hematoloji uzmanları veya sertifikalı çocuk

hematoloji uzmanları arasından bir kişi sorumlu uzman olarak görevlendirilir. Terapötik aferez

ünitelerinde hematoloji, nefroloji, yoğun bakım uzmanları arasından bir kişi veya belirtilen
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uzmanlık alanlarından uzman hekim bulunmaması halinde, terapötik aferez sertifikası almış

iç hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları arasından bir kişi sorumlu uzman ola-

rak görevlendirilir.

b) Terapötik aferez merkez/ünitelerde aşağıda yer alan personeller arasından bir kişi

teknik sorumlu olarak görevlendirilir. Aferez ünitelerinde teknik sorumlu olacak nefroloji veya

yoğun bakım uzmanı hekimlerinde sertifika şartı aranmaz:

1) Hematoloji uzmanı veya terapötik aferez sertifikası almış hekimler.

2) Kadro unvanı ile ilgili lisans mezunu olan ve aferez alanında lisansüstü eğitimi veya

terapötik aferez sertifikası almış lisans mezunu hemşireler.

3) Kadro unvanı ile ilgili lisans mezunu olan ve aferez alanında lisansüstü eğitimi veya

terapötik aferez sertifikası almış hemşire yetkisine sahip lisans mezunu ebeler veya lisans me-

zunu sağlık memurları.

c) Terapötik aferez merkezinde/ünitesinde görevli sertifikalı sağlık personelinden biri,

terapötik aferez kalite birim sorumlusu olarak görevlendirilir veya hastane kalite yönetim birimi

tarafından görevlendirilen başka bir kalite sorumlusu da bu görevi yürütebilir.

ç) Sertifikalı sağlık personeli: Terapötik aferez sertifikası almış olmak şartıyla, lisans

mezunu hemşireler, hemşire yetkisine sahip lisans mezunu ebeler veya lisans mezunu sağlık

memurlarından en az biri görevlendirilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen teknik sorumlunun tabip olmaması duru-

munda, terapötik aferez merkezinde/ünitesinde aferez işlemi sırasında hastadan sorumlu olacak

bir hekim bulunur.

Ruhsata/faaliyete esas personelin görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Sorumlu uzmanın görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri hastane yönetimi koordinasyonu ile yü-

rütmek.

b) Faaliyette bulunan merkezin/ünitenin, her türlü personel, cihaz ve diğer fiziki şart-

larının mevzuata uygunluğunu gözetmek ve değişiklik olduğunda Müdürlüğe iletilmek üzere

hastane yönetimine bildirmek.

c) Merkez/ünite ile ilgili Bakanlıkça istenen verileri ve belgeleri zamanında ve tam ola-

rak hastane yönetimine bildirmek.

ç) Terapötik aferez merkezi/ünitesi personelince yapılması gereken görevlerin zama-

nında ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini takip etmek.

d) Terapötik aferez uygulanacak hastaların endikasyonlarının güncel endikasyon liste-

sine uygunluğunu kontrol etmek.

e) Aferez işlemi için kullanılan sıvı ve/veya ilaçlara bağlı yan etkilere ve aferez işlemine

bağlı oluşabilecek komplikasyonlara maruz kalabileceği hususlarda hastayı veya bağışçıyı bil-

gilendirmek ve güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak rızasını yazılı olarak almak.

f) Aferez işleminin güvenli geçmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almak.

g) Hastayı değerlendirmek ve tedavi şeması oluşturmak.

ğ) Hastaya aferez işlemini uygulamak veya uygulatmak, aferez uygulaması sonrasında

gerekli görürse hastanın tedavisini düzenlemek.
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h) Gerekli gördüğünde ilgili dal hekiminden bilgi ve görüş talebinde bulunmak.

ı) Aferez işlemi uygulamasından, ilgili dal hekimi ise aferez kararından ve bu kararın

hasta üzerine etkilerinden sorumlu olmak.

i) Yukarıda yazılanların dışında, merkezin tıbbî, idarî ve teknik her türlü hizmetlerini

mevzuata uygun olarak yürütmek ve denetlemekten sorumlu olmak.

(2) Teknik sorumlunun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Faaliyet alanı ile ilgili işlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden ve verilerin

zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasından sorumludur.

b) Sorumlu uzmanın değerlendirmesi sonucu belirlediği tedavi şemasına göre hastalara

kendi mevzuatlarındaki görev ve yetkileri dâhilinde terapötik aferez işlemlerinin uygulanması,

işlemlerin kaydedilmesi, tedavi seansı sırasında hastaların tıbbî yönden izlenmesi, her aferez

seansında hastanın dosyasına gözlem notunun kaydedilmesinden sorumludur. Teknik sorumlu

hekim ise ortaya çıkabilecek akut komplikasyonlarda hastaya ilk müdahaleden sorumludur.

c) Verilecek olan diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinden, sorumlu uzmana karşı sorum-

ludur.

(3) Terapötik aferez kalite birim sorumlusu, merkez veya ünite bünyesinde yapılan tüm

işlemlere ait kayıtların doğru ve zamanında tutulması, merkez veya üniteye ait istatistiklerin

hazırlanması, merkez veya üniteye ait kalite sisteminin takibi, gözlenen aksaklıkların bildiril-

mesi ve düzeltilmesinden sorumlu olan kişidir. Kalite birim sorumlusu, kalite yönetim direktörü

ile koordineli çalışır.

(4) Sertifikalı sağlık personeli, hasta takip ve tedavisinde sorumlu uzman ve teknik so-

rumlunun verdiği görevleri kendi mevzuatlarındaki görev ve yetkileri dâhilinde yerine getir-

mekle yükümlüdür.

Personelin görevinden ayrılması

MADDE 11 – (1) Personelin görevinden ayrılması durumunda yerine getirilmesi ge-

reken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

(a) Sorumlu uzmanın çeşitli nedenlerle kırk beş güne kadar ayrılması durumunda yerine

aynı özelliklere sahip bir uzman hekim vekâleten görevlendirilir. Teknik sorumlunun sorumlu

uzmanın özelliklerine sahip olması halinde, bu süre içerisinde sorumlu uzman görevi teknik

sorumlu tarafından vekâleten yürütülür.

(b) Teknik sorumlu, sorumlu uzmanın özelliklerine haiz değil ise yerine vekâleten so-

rumlu uzman görevlendirilinceye kadar merkezde/ünitede aferez işlemleri yapılamaz. Ancak,

acil müdahale gerektiren vakalarda yukarıda sayılan uzmanlık dallarından birisi, ilgili aferez

işlemlerini yapmak üzere hastane yönetimi tarafından görevlendirilebilir. Bu işlem ile ilgili

tüm iş ve işlemler Müdürlüğe hemen bildirilir.

(c) Kırk beş günü geçecek ayrılık durumunda, hastane yönetimi tarafından yeni bir so-

rumlu uzman görevlendirilmesi için başvuruda bulunulur. Bu süre zarfında elektif aferez iş-

lemleri yapılamaz. Ancak, acil müdahale gerektiren vakalarda yukarıda sayılan uzmanlık dal-

larından birisi, ilgili aferez işlemlerini yapmak üzere hastane yönetimi tarafından görevlendi-

rilebilir.
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(ç) Teknik sorumlunun görevden ayrıldığı durumlarda sorumlu uzman en fazla üç ay

süreyle teknik sorumlunun görevlerini yerine getirebilir. Bu süre içerisinde yeni bir teknik so-

rumlu görevlendirilmelidir.

(d) Sertifikalı sağlık personelinin görevinden ayrılması durumunda hastane yönetimi

tarafından sertifikalı sağlık personeli görevlendirilir. Hastanede sertifikalı sağlık personeli bu-

lunmaması halinde, sertifika şartı aranmaksızın bir sağlık personeli en fazla üç ay süreyle gö-

revlendirilir ve bu süre içinde sertifikalı sağlık personeli temin edilir.

(e) Bu madde kapsamında hastane yönetimi tarafından yapılan işlemler Müdürlüğe bil-

dirilir.

(f) Personel ayrılışında, belirtilen süre sonunda eksikliğini tamamlamayan

merkezin/ünitenin ruhsatı veya faaliyet izni iptal edilir.

Ruhsat başvurusu ve ruhsatlandırma

MADDE 12 – (1) Bünyesinde terapötik aferez merkezi açacak hastaneler, bu Yönet-

meliğin ekinde yer alan Ek 1-A Terapötik Aferez Merkezi Ruhsat Başvuru Formu ile bulunduğu

ildeki müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(2) Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Terapötik aferez merkezinde bulunan cihaz, araç ve gereçlerin kurum yetkilisi tara-

fından onaylı listesi.

b) Terapötik aferez merkezinde görev yapacak ruhsata esas personelin bu Yönetmelik

uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin örneklerinin

kurum amirinden tasdikli örnekleri.

c) Merkezin, kurulu olduğu binanın bu Yönetmelikle istenilen bölümlerini gösterir ida-

rece onaylı krokisi.

(3) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki süreçler izlenir:

a) Başvurunun uygunluğu Müdürlükçe değerlendirilir. Müdürlük bilgi ve belgelerin ek-

siksiz ve uygun olduğunu tespit ettikten sonra ruhsat talebinde bulunulan hizmet birimini, bu

Yönetmelikle belirlenen şartlara sahip olup olunmadığının tespiti için en geç bir ay içinde Ek 2’de

yer alan Terapötik Aferez Merkezi/Ünitesi Ön İnceleme Tutanağı ile yerinde denetler.

(4) Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen hizmet

birimleri için Müdürlükçe kurum veya kuruluş adına Ek 3-A’da yer alan Terapötik Aferez Mer-

kezi Ruhsatı ile merkez sorumlusu için Ek 3-B’de yer alan Sorumlu Uzmanlık Belgesi düzen-

lenir ve Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(5) Merkezler, Müdürlüğün yazılı izni olmaksızın ruhsata esas konularda değişiklik ya-

pamaz.

Faaliyet izni başvurusu ve belgelendirme

MADDE 13 – (1) Bünyesinde terapötik aferez ünitesi açacak hastaneler, bu Yönetme-

liğin ekinde yer alan Ek 1-B’deki Terapötik Aferez Ünitesi Faaliyet İzni Başvuru Formu ile

bulunduğu ildeki Müdürlüğe başvurur.

(2) Başvurunun uygunluğu Müdürlükçe değerlendirilir. Müdürlük bilgi ve belgelerin

eksiksiz ve uygun olduğunu tespit ettikten sonra ruhsat talebinde bulunulan hizmet birimini,

bu Yönetmelikle belirlenen şartlara sahip olup olunmadığının tespiti için en geç bir ay içinde

Ek-2’de yer alan Terapötik Aferez Merkezi/Ünitesi Ön İnceleme Tutanağı ile yerinde denetler.
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(3) Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen hizmet

birimleri için Müdürlükçe kurum veya kuruluş adına Ek-4’te yer alan Terapötik Aferez Ünitesi

Faaliyet İzni Belgesi düzenlenir ve Bakanlığa bildirimde bulunulur.

(4) Müdürlüğün yazılı izni olmaksızın faaliyete esas konularda değişiklik yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim merkezleri, eğitim ve sertifikalandırma

MADDE 14 – (1) Terapötik aferez sertifikalı eğitimi ile ilgili tüm usul ve esaslar, Sağlık

Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine bağlı olarak yayımlanan standartlar çerçevesinde

yürütülür.

Kalite sistemi

MADDE 15 – (1) Merkezler ve ünitelerde kalite sisteminin kurulması ve yürütülmesi

esasları şunlardır:

a) Hizmet birimindeki tüm personel işleyişin kalite sistemine uygunluğundan sorum-

ludur.

b) Kalite sistemi; kalite yönetimi, kalite güvencesi, sürekli kalite gelişimi, personel,

bina ve donanım, dokümantasyon ve iç denetimi içerir. Merkez/ünite, sorumlu hekim tarafından

Ek-6’da yer alan Terapötik Aferez Merkezleri/Üniteleri Denetim ve Yaptırım Sorgu Formu ile

altı ayda bir iç denetim yapar ve Müdürlüğe bildirir.

c) Kalite sistemi, tüm işlemlerin belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun olarak

yerine getirilmesini sağlar. Yönetim düzenli aralıklarla sistemin etkinliğini gözden geçirir ve

gerektiğinde düzeltici önlemler alır.

ç) Merkez/ünite, kalite sistemi dâhilinde hastaya müdahale işlem basamaklarını ve işlem

sırasında dikkat edilecek hususları belirler.

d) Merkez/ünite kalite akreditasyon işlemlerini yürütür.

Merkezlerin/ünitelerin izlenmesi

MADDE 16 – (1) Merkezler/üniteler, bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kay-

dedeceği ve kaydettiği hasta ve seans sayılarını, hasta mortalitesini, bu Yönetmelik uyarınca

yapılması gereken tıbbî tetkiklerin kayıtlarını ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Ba-

kanlığın bu bilgilere her an ulaşabileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Bakanlık

merkezlerin/ünitelerin anlık takibine imkân sağlayan elektronik izlem sistemi oluşturarak iz-

lemlerini gerçekleştirebilir.

(2) Bu kayıtlar üzerinde, gerçeğe aykırı ve eksik kayıt tutmak suretiyle suiistimali tespit

edilen aferez merkezlerinin/ünitelerinin sorumluları hakkında genel hükümlere göre işlem ya-

pılır.

(3) Her merkez/ünite, aferez uygulamalarını, Ek 5-A’da yer alan Terapötik Aferez Mer-

kezleri Yıllık İzlem Formu veya Ek 5-B’de yer alan Terapötik Aferez Üniteleri Yıllık İzlem

Formunu yazılı ve elektronik ortamda bağlı bulunduğu Müdürlüğe bildirir. Müdürlük gerekli

değerlendirmeleri yapar, Bakanlığa bildirimde bulunur.

(4) Durum ve çalışmalara ait formlar, değişen ihtiyaçlara göre Komisyonun görüşü alı-

narak Bakanlıkça yeniden düzenlenebilir.

(5) Tüm kayıtlar asgari otuz yıl süreyle saklanır.
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Denetim ve idarî yaptırımlar

MADDE 17 – (1) İhbar, şikâyet ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelerle

uyumlu olmayan bildirimler hakkında Bakanlık, Müdürlük veya Bakanlığın onayı veya talimatı

üzerine Müdürlükçe habersiz olarak yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere Müdür-

lükçe denetim planında belirlenen takvim dâhilinde sağlık tesislerinin ve sağlık hizmet sunu-

munun Bakanlık mevzuat ve düzenlemelerine uygunluğu, Ek-6’da yer alan Terapötik Aferez

Merkezleri/Üniteleri Denetim ve Yaptırım Sorgu Formuna göre yılda en az bir defa rutin olarak

denetlenirler, uygunsuzluk tespiti halinde bu Yönetmelikte belirtilen müeyyideler uygulanır.

(2) Merkezler/üniteler, biri ilgili uzmanlık alanından tabip olmak üzere en az üç kişiden

oluşan denetim ekibi tarafından denetlenir. Denetim ekibine Müdürlüğün belirlediği bir kişi

başkanlık eder. Denetim ekibinin başkanı görevlendirildiği denetimin bu Yönetmelik ile belir-

lenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve denetim ekibinin koordinasyonundan

sorumludur.

(3) İlgili mevzuata ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak yetkisiz, izinsiz veya

ruhsatsız sağlık hizmeti sunan ve tıbbi uygulamalar yapan kişi, kurum, kuruluş ve müesseseler

bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak denetlenir ve bunlar hakkında bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuata hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanır.

(4) Bakanlık, kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durumlarda hizmet biriminin ruh-

satını derhal iptal eder.

Mevcut görev yapan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte terapötik aferez

işlemi yapılan hizmet birimlerinde hekim olarak görev yapan;

a) En az üç yıl süre ile görev yaptığını belgeleyen çocuk hematolojisi uzmanlarına,

b) En az bir yıl süre ile görev yaptığını belgeleyen çocuk hematoloji doçenti veya pro-

fesörü unvanına sahip hekimlere,

Bakanlıkça Terapötik Aferez Sorumlu Hekim Sertifikası verilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce terapötik aferez sertifikası almış

olan hemşire, ebe ve sağlık memuru personelinin tüm hakları saklıdır.

Mevcut terapötik aferez merkezlerinin uyumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet

gösteren terapötik aferez merkezleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl

içinde bu Yönetmeliğe uygunluklarını sağlayarak ruhsat ve faaliyet izni almak zorundadırlar.

Aksi halde bu süre sonunda Bakanlıkça faaliyetlerine son verilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terapötik

Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 6543 

—— • —— 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 6544 
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İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6651 

—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6652 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KISIM 3 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı 3 

Kısım 3 kalem mutfak malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 09.08.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6693/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Konya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. 

No:29 Beyşehir / KONYA adresinde, tapuda Konya İli Doğanbey Mahallesi 332 Ada, 1 Parselde 

kayıtlı 340,33 m² lik arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşan 410 m² alanlı 

PTT Binası ve Lojmanı Kapalı Zarf - Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA 

adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No: 0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi : 

konya-yapiteknoloji@ptt.gov.tr’ dir. 

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA adresinde ücretsiz 

görülebilir. İhaleye ait Şartname 200,00.-TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu / KONYA adresinden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 

hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 28/08/2019 Çarşamba günü Saat 

10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah 

senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi 

olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter 

tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri 

(Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 28/08/2019 

Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne 

teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son 

teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye 

gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

7 - Taşınmazların satışına ilişkin ihale 28/08/2019 Çarşamba günü Saat: 10:00 da Konya 

PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 215.000,00.-TL (İkiyüzonbeşbin Türk Lirası - olup 

Geçici teminat bedeli 21.500,00.-TL’dir. (Yirmibirbinbeşyüz Türk Lirası) 

9 - Taşınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince İmar Planı Tadilatı yapılamaması 

durumunda Şirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 6550/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM,  

ONARIMI VE MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR  

BOŞALTILMASI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

Müdürlüğünden:  

Fabrikamız merkez pancar alım kantarında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında 

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

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

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

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

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2019/346574 

1 - İdarenin 

a) adresi : Sivrihisar Cad. No. 195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, 

Onarımı ve Makinelerle Silolara pancar Boşaltılması 

işleri. 

  (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde 

Düzenlenmiştir.) 

b) yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve 

Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları. 

c) işe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek 

Tarihlerde. 

d) işin süresi : Hizmetin yapılacağı yer itibariyle değişiklik 

Göstermekte olup; tahmini süreler ihale dokümanında 

Belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 

b) tarihi ve saati : 21.08.2018 Çarşamba günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
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4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

4.1.2. Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 

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

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

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

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve 

Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.08.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

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

 6448/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tire Belediye Başkanlığından: 

1. İHALE KONUSU: Mülkiyeti Tire Belediye Başkanlığı’na ait olan Yeni Mahalle 103 

ada 42 Parselde T-3 (Ticaret 3 Kat) müsaadeli taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret 

(dükkan),balık hali inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 

kapalı teklif usulü, belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen 

bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2. İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

 

İLİ İLÇESİ MAHALLE 

Geçici 

Teminat TL ADA PARSEL 

Toplam 

Arsa 

Alanı (m²) 

İmar 

Durumu 

E: 

İZMİR TİRE YENİ 155.809,00 103 42 612,79 3 

 

3. İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 

28/08/2019 tarih Çarşamba günü, saat 14:00’da “Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim caddesi No: 19 

Tire/İzmir” adresindeki, Tire Belediye Başkanlığı Binası’nda yapılacaktır. 

4. ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: Tire Belediye Başkanlığı ana hizmet 

binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00TL (bin Lira) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. 

(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5. İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Yeni mahalle, 103 ada 42 parsel üzerinde kat 

karşılığı İŞYERİ inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm bürüt alanı toplamı baz alınarak, 

paylaşıma esas asgari miktar olan % 50 üzerinden yapılacak olup ihale toplam bağımsız bölüm 

bürüt alanı (%50+%50) +10.000,00TL+ Para (TL) üzerinden en fazla Parayı (TL) teklif eden 

istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan işyerleri 1.Bodrum Kat ve 1. Kat, istekliye 

zemin kat ve 2. Kat, 2. Bodrum katı ortak kullanım şeklinde paylaşım yapılacaktır. Yüklenici 

kendi payına düşen işyerlerinin büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) 

değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm işyerleri eş 

zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile projede 

değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince 

meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin 

tatbiki sırasında belirtilen proje idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda 

değiştirilebilecektir. Yüklenici tüm işyerlerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme 

kullanacak olup, kendi payına düşen işyerlerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, 

elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır. 

6. TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 5.193.625,96 TL (Beş Milyon 

yüz doksan üç bin altı yüz yirmi beş Lira doksan altı kuruş) TL ’dır. 

7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı (155.809,00 TL) yatırması gerekir. 
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1. Başvuru Dilekçesi 

2. Kanuni Tebligat(Türkiye’de Adres Göstermek, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, 

tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeli) 

3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini 

gösteren belge). 

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi 

5. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri 

6. Borcu Yoktur Belgesi(vergi dairesi ve SGK) 

7. Mali Durum Bildirisi 

8. Ortak Girişim Beyannamesi 

9. Teklif Mektubu 

10. Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu 

11. Teknik Personel Bildirisi 

12. Teknik Personel Taahhütnamesi 

13. İş deneyim belgesi 

14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge 

a) İhale Şartnamesi 

b) Özel İdari Şartname 

c) Teknik Şartnameler 

d) Sözleşme Tasarısı 

e) .İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

f) İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

g) İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

h) İşe ait şartnamenin İlanın 8. Yeterlik kriterleri başlıklı bölümün 2. maddesinde 

belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge, 

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

j) İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi veya mimar (şantiye şefi) 

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine mühendisi 

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik mühendisi 

- 1 adet tam zamanlı C sınıfı iş güvenlik uzmanı 

8. YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

1- İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 
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veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 

(yapılacak olan inşaatın) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %20’sinden az olmaması gerekir. 

2- İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 

taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi; takribi bedelin %50 den az olmamak kaydıyla ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 

17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de düzeltme yapılmış olan "Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları" tebliğ'inde yer alan B II grubu işleri yaptığına dair iş deneyimini gösteren 

belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklık payı %80 in altında olan pilot ortağın 

istenen asgari iş deneyim tutarının %80 i oranında, ortaklık payı %20 nin altında olan ortaklar ise 

istenen asgari iş deneyim tutarının %20 sinden az olmamak koşuluyla iş deneyimini sağlamaları, 

diğer ortaklar ise ortaklık payları nisbetinde iş deneyimini sunmaları zorunludur.) 

9. YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik 

alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL. 

(bin lira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine 

eklenecektir. İhalede yeterlik alabilmek için 7.nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya 

noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, ihale tarihinden önce en geç 

28/08/2019 Çarşamba günü saat 14:00' a kadar alındı karşılığı yazı işleri müdürlüğüne verilmesi 

gerekir. 

10. UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 

11. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 

ile yapılır. 

12. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

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

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

ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 

tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13. ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla para 

artırımı (inşaat alanı %50 +10.000,00TL+ para ) yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 6519/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME RUHSAT SAHASI VE JEOTERMAL  

KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu İl Encümeni Başkanlığından: 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Elmalık Köyü hudutları içerisindeki ER:3292945 erişim numaralı 

ve 900,00 hektarlık doğal mineralli su işletme ruhsatı, Mudurnu İlçesi, Tavşansuyu Köyü 

hudutları içerisindeki ER:3323071 erişim numaralı ve 200,58 hektarlık jeotermal kaynak arama 

ruhsatı ve Göynük İlçesi, Örencik Köyü hudutları içerisindeki ER:3320045 erişim numaralı ve 

4387,29 hektarlık Jeotermal Kaynak arama ruhsatı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun 10. Maddesinin 1. fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 

gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif 

Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 

İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

 

İhale Edilerek 

Ruhsatlandırılacak Saha CİNSİ 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale Tarihi ve   

Saati 

Bolu İli, Merkez İlçesi 

Elmalık Köyü 

Doğal Mineralli 

Su İşletme 

Ruhsatı 

100.000.00 

TL 

3.000,00 

TL 

20/08/2019 

Saat: 14:00 

ve müteakiben. 

Bolu İli, Mudurnu İlçesi 

Tavşansuyu Köyü 

Jeotermal 

Kaynak Arama 

Ruhsatı 

45.000.00 

TL 

1.350, 00 

TL 

20/08/2019 

Saat: 14:00 

ve müteakiben. 

Bolu İli, Göynük İlçesi 

Örencik Köyü 

Jeotermal 

Kaynak Arama 

Ruhsatı 

105.000,00 

TL 

3.190,00 

TL 

20/08/2019 

Saat: 14:00 

ve müteakiben. 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a- Gerçek Kişiler; 

1- T.C Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti 

2- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge 

3- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

e-posta adresi, 

4- Noterden onaylı imza beyannamesi 

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

6- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 -TL’lik banka makbuzu 

7- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu 

8- 165.340,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, 

ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali Yeterlilik Belgesi 

b) Tüzel Kişiler; 

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği 

hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi, 

3- Vergi Levhası (onaylı), 
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4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 
7- İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00-TL’lik makbuz. 

8- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-

posta adresi, 

9- 165.340,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, 

ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir Mali Yeterlilik Belgesi 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte Bolu İl 
Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere 

yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan Olunur. 6593/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

DÜZELTME İLANI 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:  

İdaremiz tarafından 26.07.2019 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Antalya, Niğde ve 

Aydın illerinde yer alan toplam 24 adet taşınmazla ilgili olarak; 

İhale İlan Metninin 22. sırasında yer alan 

“Aydın/Didim/Didim; 2803 ada, 2 parseldeki 3.516,90 m²” ifadesi 

“Aydın/Didim/Didim; 2801 ada, 2 parseldeki 3.017,69 m²” 
olarak değiştirilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA 

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 81 63 İnternet Adresi:  www.oib.gov.tr 

 6663/1-1 

—— • —— 
RİZE TURİST ÇAY POŞETİ (1000 GR) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

 
 6520/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2019 – Sayı : 30848 

 

PİST AYDINLATMA KABLOSU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 

PİST AYDINLATMA KABLOSU ALIMI İŞİ DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. 

Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Dosya Numarası : 2019/24 

1- İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32 06560 – 

Etiler-Yenimahalle / Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 27 77 – 0 312 204 27 78 / 0 312 212 81 58 

c) İhale dokümanının 

     görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Z-133 nolu oda 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı  

  - 12 AWG 600 V. Sekonder Kablo (2x4 mm2) – 20.000 mt.  

  - 8 AWG 5 KV. Neopren Primer Kablo – 120.000 mt. 

b) Teslim yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90 

(doksan) takvim günüdür.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-Etiler-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/09/2019 Çarşamba Günü, Saat 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.5. 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, 

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan dan az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif 

edilen ürün miktarından az olmamak üzere üretim kapasite raporu veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi sunulabilecektir. 

- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi, 
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4.3.2. İstekliler teklif edecekleri malzemelerde TSE ve/veya ulusal/uluslararası akredite 

laboratuvar/kuruluş tarafından onaylanmış, teçhizatın şartnamede belirtilen teknik özelliklere 

(FAA / IEC vb.) haiz olduğunu belirten uygunluk/standart belgesini ibraz edecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

5 KV üzeri Neopren izoleli kablo satışı ve /veya üretimi yapmış olmak benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

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

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da 

birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,  

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir. 

- Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, 34.2.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır. 

6- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.  

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı aynı adresten istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 6594/1-1 
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DHMİ ERZURUM HAVALİMANI KULE KUMANDA SİSTEMİNİN CAT III 

STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 

DHMİ ERZURUM HAVALİMANI KULE KUMANDA SİSTEMİNİN CAT III 

STANDARTLARINA YÜKSELTİLMESİ İŞİ DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Dosya Numarası : 2019/25 

1- İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32 06560 – 

Etiler-Yenimahalle / Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 204 27 77 – 0 312 204 27 78 / 0 312 212 81 58 

c) İhale dokümanının 

görülebileceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma 

Şube Müdürlüğü Z-133 nolu oda 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal alımı 

  1 Adet Kule Kumanda Sisteminin CAT III 

Standartlarına Yükseltilmesi-Mal Alımı 

b) Teslim Yeri : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğüne (Kule ve 

Regülatör binaları) teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 90 

(doksan) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560-

Etiler-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/09/2019 Salı Günü, Saat 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.2. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.5 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, 

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40’undan dan az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif 

edilen ürün miktarından az olmamak üzere üretim kapasite raporu veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi sunulabilecektir. 

- İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

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

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Pist aydınlatma sistemlerinin herhangi bir kategori seviyesinde kule kumanda masası 

satışı, veya birden fazla merkeze dağıtılmış elektrik, mekanik sistemlerin izlenmesi, kumandasını 

içeren SCADA/otomasyon sistemi satışı, imalatı, dağıtımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da 

birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini 

gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir. 

- Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 

belirlenmesinde, 34.2.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır. 

6- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı aynı adresten istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-133 no.lu odadan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

133 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde 

bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 6595/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 

 6694/1-1 

—— • —— 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTALİ 

25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de alındığı gibi yayımlanan 

2019/209540 İhale Kayıt Numaralı, Bingöl Ticaret Odasına kayıtlı, Saydam Yapı-Yahya SİNAN 

(T.C. 12793777250) adlı şahıs firması hakkında sehven yayımlanan yasaklama ilanı iptal 

edilmiştir. 

İlan olunur. 6674/1-1 

—— • —— 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

22.07.2019 Tarih ve 30839 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıda belirtilen öğretim 

üyesi ilanımız iptal edilmiştir. 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan Derece Adet Nitelik 

Ceyhan 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya 

Mühendisliği 

Proses ve 

Reaktör 

Tasarımı 

Doçent 1 1 

Elektrokimya ve korozyonun 

önlenmesi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 6681/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 6512/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 6673/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 

 6692/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 6689/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

 6689/2/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 6690/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 6691/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 

maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna 

göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans 

düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.  

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre 

dağılımı ekte gösterilmiştir.  

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık 

personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi 

üzerinden yayınlanacaktır. 

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve 

ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans 

sınav sonuçları kullanılacaktır. 

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen 

kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek 

yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen 

tercih listeleri geçerli olmayacaktır.  

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında 

tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş 

adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu 

Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet 

sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik 

Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet 

belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak 

imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) 

Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.              

19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında 

tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır. 
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Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış 

adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine 

göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri 

dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde 

çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara 

yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü 

fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci 

maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları 

yapılmayacaktır. 

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” 

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 

üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

Sözleşmesini;  

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,  

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 

haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 

nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 

kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 

yeniden istihdam edilebilirler.” 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7341 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.09.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 45.630 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ :  Adıyaman ve Malatya 

• PAFTA NUMARASI : L41-c1, c2, c3 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adıyaman ve Malatya illerinde 45.630 hektarlık 

L41-c1, c2, c3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7342 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.09.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.353 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : L44-a3, a4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Diyarbakır ilinde 30.353 hektarlık L44-a3, a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7343 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No:2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.09.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.348 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Elazığ, Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : L43-a3, a4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Elazığ ve Diyarbakır illerinde 30.348 hektarlık 

L43-a3, a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/3/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7344 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.09.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 60.846 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : L42-d 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır 

illerinde 60.846 hektarlık L42-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 

incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 6596/4/1-1 



31 Temmuz 2019 – Sayı : 30848 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7345 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.09.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.350 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Elazığ, Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : L43-b3, b4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Elazığ ve Diyarbakır illerinde 30.350 hektarlık 

L43-b3, b4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/5/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:23.07.2019 Karar No: 7346 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve  

  TEBLİGAT ADRESİ  : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 13.764 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : G18-b4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ ilinde 13.764 hektarlık G18-b4 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/6/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7347 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.671 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : Tekirdağ, Çanakkale 

• PAFTA NUMARASI : G17-c2 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ, Çanakkale illerinde 14.671 hektarlık 

G17-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/7/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 23.07.2019 Karar No: 7348 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 4.159 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : G18-c1 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ ilinde 4.159 hektarlık G18-c1 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/8/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.07.2019 Karar No: 7349 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10    06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.07.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 55.554 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : M41- d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 55.554 

hektarlık M41-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6596/9/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.07.2019 Karar No: 7350 

ŞİRKETLERİN: 

• TİCARİ UNVANI : 1-Oligomer Biyoteknoloji A.Ş. 

  2-GY Mühendislik Mimarlık ve Enerji Danışmanlık Tic. A.Ş. 

  3-Atalay Enjeksiyon Sondaj Delgi Makine İmalat İnş. Mad. 

Müh. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve TEBLİGAT 

   ADRESLERİ : 1-Alacaatlı Mah. 3307 Cad. No: 24 Çankaya/ANKARA 

  2-Birlik Mah. 448 Cad. No: 4   0/5 Çankaya/ANKARA 

  3-Başkent Organize Sanayi Bölgesi 17. Cad. No: 36 

  Malıköy, Sincan/ANKARA 

• MÜRACAAT 

TARİHLERİ : 19.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 55.554 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : M41- d 

KARAR: 

Oligomer Biyoteknoloji A.Ş., GY Mühendislik Mimarlık ve Enerji Danışmanlık Tic. A.Ş. 

ve Atalay Enjeksiyon Sondaj Delgi Makine İmalat İnş. Mad. Müh. İth. İhr. San ve Tic. Ltd.’in 

müştereken, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 55.554 hektarlık M41-d paftası için petrol arama 

ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiştir.  6596/10/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tapco Petrol Boru Hattı San. ve Tic. A.Ş., Ünye-Kırıkkale-Yumurtalık arasında inşa 

etmek üzere sahip olduğu, BB/TBH/3950 hak sıra no’lu ham petrol boru hattı belgesini 

26.07.2019 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 

karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 6678/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.07.2019 Karar No: 7353 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 

• MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 03.12.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 30.346 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : İzmir 

• PAFTA NUMARASI : L18-a3, a4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin İzmir ilinde 30.346 hektarlık L18-a3, a4 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  6679/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.07.2019 Karar No: 7351 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd. 
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• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 03.12.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.173 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : İzmir 

• PAFTA NUMARASI : L18-b4 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin İzmir ilinde 15.173 hektarlık L18-b4 paftası için 

petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 6679/2/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.07.2019 Karar No: 7352 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : MCB Madencilik San. Tic. Ltd.  

•  MERKEZİ ve  

   TEBLİGAT ADRESİ : 100. Yıl Mah. Eski Kumbağ Yolu Yelken Kulübü Karşısı 

Çebi Apt. No: 2/5 TEKİRDAĞ 

• MÜRACAAT TARİHİ : 03.12.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 60.434 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLERİ : İzmir, Manisa  

• PAFTA NUMARASI : K18-d 

KARAR: 

MCB Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin İzmir ve Manisa illerinde 60.434 hektarlık K18-d 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 6679/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6551/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6552/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6553/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6578/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu

Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet TUTAL’ın Atanması Hakkında

Karar (Karar: 2019/247)

YÖNETMELİKLER

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince;

İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019

Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/57050 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/69236 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2019 Tarihli ve 2016/78974 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2019 Tarihli ve 2016/7508 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




