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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2014
       69471265-305-7752

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Bahreyn, Katar,
Suudi Arabistan, Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt
ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2014
     68244839-140.03-197-440

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7752 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Bahreyn, Katar,
Suudi Arabistan, Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt
ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Eylül 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29115



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2014

       69471265-305-7751

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2014 tarihinde İspanya’ya giden Gençlik ve

Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2014

     68244839-140.03-196-439

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7751 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2014 tarihinde İspanya’ya giden Gençlik ve

Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa

Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2014

       69471265-305-7753

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            1. Uluslararası Savunma Fuarı ve (ADEX 2014) Konferansına katılmak üzere; 10 Eylül

2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2014

     68244839-140.03-198-441

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7753 sayılı yazınız.

            1. Uluslararası Savunma Fuarı ve (ADEX 2014) Konferansına katılmak üzere, 10 Eylül

2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın

dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması

gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler

ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş
ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından

belgelendirilen tüzel kişiyi,
ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden ola-

bilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca
denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak
uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve
Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi,

d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gü-
rültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni,

e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işlet-
melere verilecek belgeyi,

f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve
çevre lisanslarını kapsayan belgeyi,

g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik
yeterliliği,

ğ) Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim prog-
ramları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilen birimi,

h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık
maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı
olarak salımını,

ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni
ve lisansı öncesi verilen belgeyi,

i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şart-
ları sağladığına ilişkin belgeyi,

j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,
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k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet
hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç ber-
tarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü,

m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına

tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, önce-

likle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre

izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili

merciler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre

izin veya çevre izin ve lisansı;
a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,
b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
tarafından verilir.
(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri,

işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve so-
nuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bu-
lunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve

Lisansı Başvurusu ve Değerlendirilmesi

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru
MADDE 7 – (1) Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer

alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2
listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste
istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet
belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik
ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A,
Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içe-
risinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki
sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi du-
rumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

(5) Yetkili merci tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edil-
miş kabul edilir.

(6) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı
ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.
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Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlen-
mesi

MADDE 8 – (1) Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi,
belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içeri-
sinde değerlendirilir.

(2) Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde,
yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin
altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri
tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvu-
runun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili
merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.

(3) Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlen-
dirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir
yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve
belgenin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen
takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya
çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur.

(2) Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz

sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.
Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili mer-
ciye sunulması zorunludur.

(4) Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belge-
lerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya
çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri
MADDE 10 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri

ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir.
(2) Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hu-

suslar yer alır.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
MADDE 11 – (1) İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş

yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim
günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve
lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve li-
sansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında her-
hangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetme-
liğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

(2) Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin
gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.

a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az

1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer al-
ması.
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(3) İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik
yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe
ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma
sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendiri-
lerek karara bağlanır.

(4) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsa-
mında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi
halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi
başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate
alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi
geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

(5) Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine
kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi
içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını
gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması
ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması durumunda
mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden dü-
zenlenir.

(6) İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet
belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumun-
da bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.

(7) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve
lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer
bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı
belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi
bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin
9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.

(8) İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi
biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen
kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından her-
hangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru
yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi
geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi bulunan işletmenin sahibi veya unva-
nının değişmesi

MADDE 12 – (1) İşletmenin sahibi veya unvanının değişmesi durumunda üç ay içeri-
sinde değişikliğe ilişkin sicil gazetesi, kapasite raporu ve mevcut çevre izni veya çevre izin ve
lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname ile başvuru yapılır.

(2) Yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çevre izin veya çevre
izin ve lisans sürecinin yeniden başlatılmasının gerekli görülmediği durumda, önceki geçerlilik
süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi İptalleri

Geçici faaliyet belgesinin iptali
MADDE 13 – (1) 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler

içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uy-
gun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

10 Eylül 2014 – Sayı : 29115                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(2) Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi baş-
vuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda
yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak
geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

(3) Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen
işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir
çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli
kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır.
Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini
alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet bel-
gesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici
faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak
19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda
da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler
doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapa-
maz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faa-
liyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca
idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usul-
süz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işlet-
melerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir
çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge be-
dellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince
durdurulur.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali
MADDE 14 – (1) İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş

ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir
yıla kadar süre verilebilir.

(3) İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun
giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal
edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre ve-
rilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci
yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faali-
yette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında
2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

(4) Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usul-
süz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Ka-
nununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal
edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya
ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen
belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl
süresince durdurulur.

Geçici faaliyet belgesi olmayan işletmeler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet

belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun
ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi
düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Askeri tesisler
MADDE 16 – (1) Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygula-

maları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama

herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek
zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.

(2) Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları
İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları ha-
linde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.

(3) EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan
az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uy-
mak zorundadır.

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
MADDE 18 – (1) Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi

almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yet-
kili merciye bildirmekle yükümlüdür.

Belge bedeli
MADDE 19 – (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi

verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık ta-
rafından belirlenir.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi için belirlenen
bedeller, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış-
tır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kir-

liliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu
çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre
izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla
geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu
Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri
sonuna kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya
çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlan-
mamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çer-
çevesinde yürütülür.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik  1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI SATIN
ALMA VE İHALE USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Başkanlığının 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Baş-
kanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (a) ila (f) bent-
lerinde sayılan görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 6546 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,
ç) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,
d) Belli istekliler arasında ihale usulü: Başkanlık tarafından davet edilen isteklilerin

teklif verebildiği usulü,
e) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Başkanlığın yararı için kullanan,

danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Başkanlıktan
danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini
veren hizmet sunucularını,

f) Doğrudan temin usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Başkanlık
tarafından görevlendirilen görevlilerce piyasa araştırması yapılarak temin edilebildiği usulü,

g) Fatura karşılığı alım usulü: 18 inci maddede belirtilen mal ve hizmet alımlarında uy-
gulanan usulü,

ğ) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-
hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek
hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim,
fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hiz-
metlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

h) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip, gerekiyor ise sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ı) İhale yetkilisi: Başkanlığa bağlı harcama birimi yetkilisi olan Grup Başkanları ve
I. Hukuk Müşaviri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

i) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi veya iş ortaklığını,
j) İş ortaklığı: Birden fazla gerçek kişi veya tüzel kişinin ihaleye teklif verebilmek ama-

cıyla oluşturdukları ortaklığı,
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k) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Başkanlık ile yüklenici ara-

sında yapılan yazılı anlaşmayı,
m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren

belge veya belgeleri,
n) Tarihi Alan: 6546 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen

ve aynı Kanunla Başkanlığa tahsis edilen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,
o) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Başkanlığa sunduğu fiyat

teklifi ile değerlendirmeye esas belge/belgeler ve/veya bilgileri,
ö) Yapım: Bina, yol, rıhtım, liman, köprü, spor tesisi, altyapı, sulama tesisi, toprak ıslahı,

taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat,
nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlen-
dirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Başkanlık, bu Yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler

gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine ka-
tılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir
ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Başkanlığın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
ç) Başkanlığın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve

ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) Başkanlık bünyesinde bulunan veya Başkanlık ile ilgili her ne amaçla kurulmuş
olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şir-
ketler Başkanlığın ihalelerine katılamazlar.
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(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edileme-
mesi nedeni ile bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir.

İhale komisyonu
MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi; biri Başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uz-

manı olması şartıyla, Başkanlık personelinden kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Bakanlık personeli de
ihale yetkilisinin teklifi ve Bakanlığın uygun bulması halinde ihale komisyonunda görevlen-
dirilebilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini karar altına yazarak
imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale dokümanının hazırlanması
MADDE 7 – (1) İhale edilecek her iş için ihale dokümanı hazırlanır. Başkanlık tara-

fından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname,
sözleşme tasarısı ile malın, hizmetin ve yapım işinin, teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren
teknik şartnameyle beraber gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) Başkanlık tarafından ihale dokümanının her sayfasının onaylanması gerekir.
İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu

dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
şartname ve ekleri, gerekli projeler, ihale dokümanı, istekliler tarafından sunulan teklifler, söz-
leşme tasarısı ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili
bütün belgeler bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyetin tespiti
MADDE 9 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, doğrudan temin usulü ve fatura

karşılığı alım usulü ile yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyet, Katma Değer Vergisi hariç olarak
Başkanlıkça tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde yaklaşık maliyet bu be-
del veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa
gibi kuruluşlardan, kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyet-
lerinden, rayiçlerden ve birim fiyatlarından, ihalesi yapılacak işin ticareti ile uğraşan meslek
erbabından veya bilirkişilerden soruşturulur. Yaklaşık maliyet, bunun dayanaklarının da eklen-
diği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

(2) İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi
ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi
ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
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İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 10 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin

olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
b) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
c) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
(2) İhaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine iliş-

kin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
b) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında ta-

ahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
1) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamla-

nan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
2) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamla-

nan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da
yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

3) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamam-
lanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az
%80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili de-
neyimi gösteren belgeler,

4) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin de-
neyimi gösteren belgeler,

5) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, son
onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla
ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla
ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

ç) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-
yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

d) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek
teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

e) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

f) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

g) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar,

ğ) Başkanlığın talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların
numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
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(3) İhale konusu işin niteliğine göre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bilgi veya bel-
gelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında belirtilir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato

ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir du-
rumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olan.

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi bor-
cu olan.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, Başkanlığa yaptığı işler sırasında iş veya mes-
lek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Başkanlık tarafından ispat edilen.

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faali-
yetten men edilmiş olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte
belge verdiği tespit edilen.

ğ) 5 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
h) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
(5) Dördüncü fıkranın (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Kamu İhale Kanununun

10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen sosyal
güvenlik prim borcu kapsam ve tutarları ile vergi borcu kapsamına giren vergi tür ve tutarları
esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunu-
labileceği Başkanlık tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunul-
ması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden bel-
gelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bıra-
kılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 11 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak

yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek.
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d) 5 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kamu İhale Kanununun Dör-

düncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Şartnameler
MADDE 12 – (1) Başkanlık, ihale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin her

türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameleri hazırlar ya da hazırlatır.
(2) İhale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokü-

manının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verim-
liliği ve fonksiyonelliği sağlamaya ve rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamaya
yönelik hazırlanmak zorundadır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik
düzenlemeler de yapılabilir. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Onay belgesi
MADDE 13 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde, ihaleyi yapan Başkanlığın adı, belge tarih ve sayısı, ihale konusu olan işin türü, niteliği,
miktarı, yaklaşık maliyeti, fiyat farkı ödemesi, ihalenin hangi usulle yapılacağı ve piyasada
fiyat araştırması yapmakla görevlendirilecek personellerin isimleri ve unvanları gibi hususlar
bulunur. Onay belgesinde ayrıca, ihale dokümanının satış bedeli gösterilir.

(2) İhale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanır.
İş ortaklığı
MADDE 14 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturu-

labilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık
yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi ara-
larında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak
belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel
kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belir-
tilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Başkanlık, yapmış olduğu ihalelerde aşağıdaki usullerden birini uy-

gular:
a) Belli istekliler arasında ihale usulü.
b) Doğrudan temin usulü.
c) Fatura karşılığı alım usulü.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 16 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ihale yetkilisi onayı alınmak su-

retiyle mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri Başkanlıkça kabul edilmiş
belli istekliler arasından en az üçüne davet yapılarak yalnızca davet edilen isteklilerin teklif
verebildiği usuldür.

(2) Bu usulde davet edilenler dışındaki isteklilerin teklifleri kabul edilmez.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve,

restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların
uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal
ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleler hakkında 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de

10 Eylül 2014 – Sayı : 29115                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Ancak bu işlerde iha-
leye davet edileceklerin öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan ön yeterlilik alanlar
listesinden seçilmesi esastır.

(4) Başkanlık isteklilerin teklif belgelerini hazırlamalarına imkân sağlayacak şekilde
şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden en az 7 tak-
vim günü önce en az 3 istekliye verir ve ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini
bildirir.

(5) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali
halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde herhangi
bir hak talebinde bulunulamaz. Bu fıkra uyarınca iptal edilen ihaleye konu ihtiyaç, iptal kara-
rının alınmasından itibaren üç ay içinde, parasal üst sınıra bağlı kalınmaksızın 17 nci maddeye
göre doğrudan temin usulü ile karşılanabilir.

(6) Bu usulle yapılan ihalede, 21 inci maddedeki esaslara uyularak işlemler tamamlanır.
Doğrudan temin usulü
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen ihtiyaçlar doğrudan temin usulü ile karşılanabilir:
a) Başkanlığın yapacağı ve yaklaşık maliyeti katma değer vergisi hariç olmak üzere

150.000,00 TL’yi aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri. Temsil ve ağırlama harca-
maları için bu limit uygulanmaz.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin detaylı
olarak gerekçelendirilmesi, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin ni-
teliklerinin tarif edilmesi ve bunun sonucunda ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tara-
fından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde gerçek veya tüzel tek kişiden yapılacak
alımlar.

c) Toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere, alınacak mal veya hizmetin mevcut ekip-
man, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonunun sağlanmasının zorunlu olduğu
Başkanlığın teknik birimlerince ya da ilgili kuruluşlardan teknik yardım alınarak saptanması
halinde, ilk alım yapılan gerçek ya da tüzel kişiden yapılacak alımlar.

(2) Doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalele-
rinde, ihale komisyonu kurma, idari ve teknik şartname hazırlama ve sözleşme yapma zorun-
luluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araş-
tırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım
işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup
bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(4) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ve yapım işlerinde, şartname ve sözleşme
düzenleme, ihale komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlen-
dirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak, fiyat ve diğer şartlar
müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da fatura yerine geçen vesikalar karşılığında temin
edilir.

Fatura karşılığı alım usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen ihtiyaçlar fatura karşılığı alım usulü ile karşılana-

bilir:
a) Müstahsil, ilk işleme niteliğindeki işletme ve tesisleri işleten üreticiler ve bunların

ortağı bulundukları tarımsal amaçlı kooperatifler ile üretici birliklerinden, Tarım İşletmeleri
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Genel Müdürlüğünden, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tarım, sera
ve hayvancılıkla ilgili ürün alımları ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden yapılacak
alımlar,

b) Orman ve Su İşleri Bakanlığından fidan alımları,
c) Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumlarından

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtlarından, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı üretim yapan okullardan yapılacak alımlar,

ç) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma
kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak mal ve hizmet alımları,

d) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüslerinin ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için kamu iktisadi teşebbüslerinden
yapılacak alımlar,

e) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi
teşebbüslerinin, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler
ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel
kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş, mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek-
öğretim kurumları hariç, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşların doğ-
rudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bu-
lundukları kuruluş, müessese, birlik ve işletmelerin ana statülerinde yer alan mal ve malzemeler
için bunlardan yapılacak alımlar.

İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 19 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zo-
runludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) Başkanlığın adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif
tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avan-
tajı uygulanıp uygulanmayacağı.
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j) Teklif ve sözleşme türü.
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest olduğu.
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Başkanlığın serbest ol-

duğu.
n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar.
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek

iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
p) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna

ilişkin şartlar.
s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.
İhale dokümanının verilmesi
MADDE 20 – (1) İhale dokümanı sadece Başkanlık tarafından davet edilenlere satılır.

Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Başkanlıkça
tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Belli istekliler arası ihale usulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Tekliflerin hazırlanması ve sunulması;
1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak

istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un-
vanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Başkanlığın açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine
dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar kar-
şılığında Başkanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

b) Tekliflerin geçerlilik süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.
Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek
ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar
uzatılabilir.
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c) Tekliflerin alınması ve açılması;
1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa verilir. İhale

komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit
edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarf-
larını alınış sırasına göre inceler. (a) bendinin (1) numaralı alt bendine uygun olmayan zarflar
bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulu-
nanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile yaklaşık maliyet
ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imza-
lanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

ç) Tekliflerin değerlendirilmesi;
1) İhale komisyonunun talebi üzerine Başkanlık tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması

ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı
olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında
değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı (c) bendine göre ilk oturumda tespit edilen is-
teklilerin teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ve yaklaşık maliyetin %40’ına eşit
ve %40’ından düşük tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

3) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması ve-
ya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Başkanlıkça belirlenen sürede istek-
lilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede
eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değer-
lendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin
ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale do-
kümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen istek-
lilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu ile varsa eki cetvellerinde aritmetik hata
bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde
çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

d) Tekliflerin aynı olması: En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların
da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ihale komisyonu bu istek-
lilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan
en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde
kura çekilir.

e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali;
1) Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
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2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen
ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca
tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır
ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce
Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.

f) İhalenin karara bağlanması ve onaylanması;
1) (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan

en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif
edilen bedellerin en düşüğüdür.

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlen-
mesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik,
kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avan-
tajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade
edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için
ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Ka-
rarlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi
istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin
Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığının anılan maddeye göre
Kamu İhale Kurumuna teyit ettirilerek buna ilişkin belgenin ihale kararına eklenmesi zorun-
ludur.

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 22 – (1) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir. Başkanlığın ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhalenin yapılmaması duru-
munda Başkanlık herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 23 – (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden iti-

baren en geç üç iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle
tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

(2) Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi
sayılır.

(3) İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şe-
kilde bildirilir.

(4) İhale kararları, Başkanlık binasında uygun vasıtalarla duyurulur.
Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 24 – (1) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce be-

lirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
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(2) Teminat olarak aşağıdaki değerler kabul edilir:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler ye-

rine düzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Te-

minatların mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.
(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, Başkanlık tarafından alınan teminatlar haczedilemez

ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Geçici teminatların iadesi
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra

mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
(2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip söz-

leşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
Sözleşmeye davet
MADDE 26 – (1) Kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş

gün içinde, üzerine ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı
vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü
mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

Kesin teminat
MADDE 27 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üze-
rinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(3) İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat mik-

tarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 28 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin

dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 26 ncı
maddedeki süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan
hemen sonra geçici teminat iade edilir. Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı Başkanlığa gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 29 – (1) Belli istekliler arası usulüne göre yapılan ihaleler sözleşmeye bağ-

lanır. Sözleşmeler Başkanlık tarafından hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından im-
zalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları
tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve
onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşme hü-
kümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
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(3) Doğrudan temin usulü ile yapılan ihalelerde alımı yapılacak malın teslimi veya hiz-
metin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağ-
lanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) Başkanlığın adı ve açık adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi.
d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve

miktarı.
e) Sözleşme konusu işler için fiyat farkı ödenmeyeceği.
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.
i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş azalışları olması durumunda doğacak karşılıklı yükümlülükler.
j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
k) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna

ilişkin şartlar.
l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
o) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
ö) Anlaşmazlıkların çözüm usulü.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Uygulanması

Fiyat farkı
MADDE 31 – (1) Başkanlık tarafından yapılacak ihalelerde fiyat farkı ödemeleri

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine istinaden
Kamu İhale Kurumunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılan usul ve esaslar çerçe-
vesinde yapılır. Fiyat farkı ödemeleri ile ilgili hükümlerin şartnamelerde ve sözleşmede belir-
tilmesi zorunludur.

Mücbir sebepler
MADDE 32 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
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ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Doğurduğu sonuçlar itibariyle Başkanlık tarafından kabul edilecek benzeri diğer

haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Baş-

kanlık tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;
yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun-
ması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Başkanlığa
yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 33 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, Başkanlık tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları ta-
rafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Başkanlığa teslim edilmedikçe mua-
yene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Kesin teminatların geri verilmesi
MADDE 34 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Başkanlığa herhangi bir borcunun olmadığı
tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden
itibaren iki yıl içinde Başkanlığın yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edi-
lemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu
dışındaki teminatlar sürenin bitiminde ilgili emanet hesaplarına alınır.

Sözleşmede değişiklik yapılması
MADDE 35 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve

Başkanlık ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda
sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir;

a) İşin yapılma veya teslim yeri.
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye

uygun olarak ödeme şartları.
Sözleşmenin devri
MADDE 36 – (1) Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini ge-

rektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şar-
tıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak
kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme fes-
hedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında 37 ve 38 inci maddeler uygulanır.

Başkanlığın sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 37 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi,

işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uy-
gulanmak üzere Başkanlıkça en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen
aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kal-
maksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
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Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 38 – (1) 37 nci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşme

feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Başkanlık tarafından fesih kararı alınır.
Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 37 nci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı ta-
rihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık yurt içi
üretici fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki
fark yükleniciden tahsil edilir.

(3) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
MADDE 39 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yük-

lenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ceza ve yasaklama
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından yapılan ihalelerdeki

ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümlerine ilişkin hususlarda, Kamu İhale Kanunu
hükümleri uygulanır.

Standart formlar
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Başkanlığın uygun gördüğü form-

lar haricinde Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan standart formlar, şartnameler ve söz-
leşme tasarıları kullanılabilir.

Sürelerin hesabı
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunma-

yan hallerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler

hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yeniden değerleme katsayısının uygulanması
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen parasal miktarlar, 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme katsayısı ora-
nında arttırılır.

Parasal limitler
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte geçen parasal limitleri iki katına kadar arttırmaya

Bakan yetkilidir.
Yönetmelik kapsamı dışında kalan işler
MADDE 46 – (1) Başkanlığın Tarihi Alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Baş-

kanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işleri bu Yönetmelik kapsa-
mında değildir.

(2) Başkanlığın satım, hizmet verilmesi, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi
gibi bu Yönetmeliğin kapsamına girmeyen işleri Bakan tarafından belirlenen usule göre yürü-
tülür.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKABET VE REGÜLASYON

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve

Regülasyon Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim

organları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, regülasyon ve rekabet konusunda bilimsel araştır-

malar yapmak, piyasaların güvenli, etkili ve verimli işleyişine katkıda bulunacak veriler üret-

mek, analizler yapmak, Türkiye’ye özgü kurumsal koşulları gözönünde tutan öneriler geliştir-

mek ve bu alanda çalışan akademisyenler ile ilgili kurum/kuruluşlar arasında etkili fikir alış-

verişi ve işbirliği için uygun ortam oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Haberleşme, enerji ve ulaşım gibi altyapı sektörlerindeki regülasyon uygulamaları

ve politikaları üzerine araştırmalar yapmak.

b) Rekabet politikası ve hukukunun etkinliği üzerinde araştırmalar yapmak.

c) Düzenleyici etki analizi çalışmaları yapmak.

ç) Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, il-

gili kurum ve kuruluşlarla toplantılar, seminerler, yaz okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, kon-

ferans ve kongreler düzenlemek; ortak yayınlar yapmak.

d) Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanında araştırmacı yetiştirmek için üniversite

içinde uygun altyapı oluşturmak.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje

grupları kurulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

(3) Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
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Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri

arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve

Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardım-

cılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı

aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcıla-

rından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-

dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az altı ayda bir kez olmak üzere top-

lanır.

(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-

tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, eğitim öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-

lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle

yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
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(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk

aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp ve Veteriner Fakülteleri hariç olmak üzere, Namık
Kemal Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürü-
tülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/9/2011 28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/8/2012 28373

2- 30/1/2013 28544

3- 23/6/2013 28686

4- 25/9/2013 28776
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde

lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci

kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma iş-

lemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesi ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Tıp Fakültesi eğitimindeki altı eğitim yılının her birini,

b) Ders Kurulu: Tıp Fakültesi dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem

içerisinde yer alan uygulamalı, teorik ve seçmeli derslerin yer aldığı öğrenim aşamasını,

c) Dekanlık: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

f) Lisans Eğitim Komisyonu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim

Komisyonunu,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
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Öğrenci işleri

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul

edilme, intibak, bölüm değiştirme, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her

türlü işlemleri Fakülte tarafından yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi

olarak da yürütülebilir.

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 7 – (1) Kayıt işlemleri ÖSYM’ce belirlenen günlerde bizzat başvurularak ya-

pılır. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt

hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-

yanılarak işlem yapılır. Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğ-

renci olmak

gerekir.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde istenilen

belgeler ile ilgili kayıt bürosuna başvurmaları gerekir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını

akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde

ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara

giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim

süresinden sayılır. Katkı payları için 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato

kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretime kayıt

MADDE 9 – (1) Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşıla-

şılan durumlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını

yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Her eğitim yılı başında akademik takvimle belirlenen en çok bir hafta

içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir. ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında öğrenciler kaydını ye-

nilemek zorundadır. Katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlayamayan

öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler

derslere ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin kimlik kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile

ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.
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(2) Öğrencilerin kayıt yenileme işlemi, her öğretim yılı/yarıyılı başında, o yılda/yarı-

yılda alacağı derslerin seçilmesi ve öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, Fakülte öğ-

renci işleri bürosuna başvurmaları ile tamamlanır.

Yatay geçişler ve intibak

MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçişler, Fakültede yıl esasına dayalı eğitim

öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir. Eşdeğer yük-

seköğretim kurumlarından yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmelik hükümlerine, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim

Kurulu kararlarına göre uygulanır. Eğitim programına intibaklar Lisans Eğitim Komisyonu

önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Lisans Eğitim Komisyonu tarafından ha-

zırlanır, Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim yılı başlamadan

önce öğrencilere duyurulur.

(2) Tıp Fakültesinde entegre sistem uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde

bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle ilk üç (3) yılda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pra-

tik uygulamalı ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenlerle dışarıdan öğrenci başvuruları

da kabul edilemez.

(3) Tıp eğitiminde; dönem I, II, III’te temel olarak ders kurulları en az yirmi sekiz hafta,

dönem IV ve V’te stajlar toplamda en az kırk hafta, dönem VI’da intörnlük stajı esasına göre

bir yıl süreyle yapılır. Dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları ve kurul sınavları bu sürelere

dahil değildir. Stajlar Fakülte bünyesinde bulunan ilgili anabilim dallarında yapılır.

(4) Fakültede yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar,

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve diğer Yükseköğretim Kurulu Öğ-

renci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Dersler

MADDE 13 – (1) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde

Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler ve sı-

navlar, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Programın dağılımı

MADDE 14 – (1) Tıp fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden ibarettir.

(2) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle

bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te

kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük eğitimini

aynı şekilde tamamlar.
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Eğitim ve öğretimin düzenlenmesi

MADDE 15 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen aşağıdaki Lisans Eği-

tim Komisyonu ve görevliler tarafından yürütülür:

a) Lisans Eğitim Komisyonu: Bir başkan, eğitim-öğretim baş koordinatörü ve dönem

koordinatörleri ile birer yardımcılarından oluşur. Başkan eğitimden sorumlu Dekan yardımcı-

sıdır. Eğitim-öğretim baş koordinatörü, koordinatörler ile yardımcılarının her sene temmuz

ayında görev süreleri biter. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Lisans Eğitim Komis-

yonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında

fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri

bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kurulunun görüşlerine sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Ku-

rulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirle-

riyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda en geç mayıs ayı sonuna kadar Fakülte

Kuruluna bilgi sunar. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim prog-

ramını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek haziran ayı sonuna kadar Fakülte Ku-

ruluna sunar. Gereğinde öğrencilerin durumları hakkında Dekanlığa bilgi verir. Lisans Eğitim

Komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı

üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de Lisans Eğitim Komisyonu

toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.

b) Eğitim-Öğretim Baş Koordinatörü: Dekan tarafından, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri

arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koor-

dinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç Mayıs ayı-

nın ilk haftasında Lisans Eğitim Komisyonunun onayına sunar.

c) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için Tıp Fakültesi öğretim üyeleri

arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Eğitim öğretim

dönem koordinatörlüğü; yıllık olarak bir sonraki yılın takvimine göre her dönem için, anabilim

dallarınca verilen programlar çerçevesinde, ders konularını ve bu dersleri vermekle yükümlü

anabilim dallarını, sınavlarının günlerini ve kredilerini kapsayan bir öğretim ve sınav çizelgesi

hazırlar. Eğitim-öğretim koordinatörleri hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgelerini Nisan ayı

sonuna kadar eğitim-öğretim baş koordinatörlüğüne sunar.

ç) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim

üyeleridir. Her dönem koordinatörü, yardımcısı olacak öğretim üyesini, Lisans Eğitim Komis-

yonu başkanına sunar ve dönem koordinatör yardımcısı başkanın teklifi ile Dekan tarafından

görevlendirilir.

d) Ders Kurulu Sorumlusu: Lisans Eğitim Komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık

tarafından görevlendirilen Ders Kurulu Sorumlusu öğretim üyeleri, Dönem I, II ve III’te Dönem

koordinatörü ve yardımcısı ile ilgili kurulun içeriğinin, ders programının, sınav planlamasının

ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerinin düzenlenmesinden sorumludur.

Öğretim planları ve ders kredileri

MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; kuramsal dersler, uygulamalar, stajlar,

toplum hekimliği, seminerler ve benzeri çalışmalardan oluşur.
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(2) Eğitim ve öğretim, kurul sistemi içinde yer alan her yıldaki derslerin adlarının ve

haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Kurulların kredilendirilmesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre yapılır.

Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programı her yıl 60 olmak üzere toplam 360 kredidir.

(4) Fakültenin Senatoca kabul edilmiş öğretim planına uygun ders programları, her eği-

tim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(5) Ortak zorunlu/seçmeli dersler entegre sistemde kurulların dışında değerlendirilir.

Ortak zorunlu/seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil

dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda oku-

tulur. Mesleki yabancı dil zorunlu ve kredili ders olarak ikinci sınıfta okutulur.

(2) Güzel sanatlar dersi veya beden eğitimi derslerinden birisi, zorunlu olmamak üzere

ilk iki yarıyılda haftada birer saat olarak okutulur.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te her bir kurulun teorik ve uygulamalı derslerine

%75 devam zorunluluğu vardır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenci ilgili kurul sınavına alınmaz,

başarısız kabul edilir. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarına toplam devamsızlığı %25’ten

fazla olan öğrenci Ders Kurulları Dönem Sonu Sınavına ve Ders Kurulları Bütünleme Sınavına

giremez ve o dönemi tekrar eder.

(2) Dönem IV ve V stajlarında, her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam et-

meyen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ilgili stajı tekrar eder.

(3) Dönem VI intörnlük eğitiminde, her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam

etmeyen öğrenci o eğitimi tekrarlar.

(4) Tıp fakültesinde öğrencilerin devam durumları Dönem I, II, III’te ilgili kurul so-

rumlusu tarafından izlenir ve Dönem Koordinatörlüğüne kurul sınavı öncesi iletilir. Dönem

IV, V ve VI’da ise devam durumları anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir.

Danışman

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, ders kayıt işlem-

lerinde danışmanlıkta bulunmak, eğitimleriyle ilgili soru ve sorunlara rehberlik yapmak üzere,

Dekanlık tarafından öğretim üyeleri arasından her öğrenci için bir danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar ve sınavlarla ilgili diğer

esaslar şunlardır:

a) Ders Kurul Sınavı: Dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda belirlenen tarihte

yapılır.
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b) Dönem Sonu Sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda ders kurullarının tü-

mündeki dersler için ders kurullarının Dönem Sonu Sınavı yapılır. Dönem I, II ve III’te her

dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra ders kurullarının

Dönem Sonu Sınavı yapılır.

c) Dönem Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III’te ders kurullarının Dönem Sonu Sı-

navında başarısız olan öğrenciler ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Dönem I, II ve III’te,

ders kurulları Dönem Sonu Sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra ders kurullarının Dö-

nem Bütünleme Sınavı yapılır.

ç) Staj Sonu Sınavı: Dönem IV ve V’te, her staj sonunda o stajın Staj Sonu Sınavı ya-

pılır.

d) Staj Bütünleme Sınavı: Staj Sonu Sınavından başarısız olan öğrencilere stajların bi-

timinden sonra staj bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenci o stajı tekrar eder.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sa-

yılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir de-

faya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem

Sonu ve Bütünleme Sınavları ile Staj Sonu ve Bütünleme Sınavları için ayrıca mazeret sınavı

açılmaz. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını

Namık Kemal Üniversitesi hastanelerinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde di-

ğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yö-

netim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz.

Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere de-

vam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tari-

hinden itibaren en geç üç (3) gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar,

geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz. Maze-

retsiz olarak girilmeyen Ders Kurul Sınavı notu sıfır (0) sayılır ve Ders Kurulu Sınavı not or-

talaması buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret

kurul sınavına alınmayan, Ders Kurul Sınavı ve mazeret Ders Kurulu Sınavına girmeyen öğ-

renciler Dönem Sonu ve Bütünleme sınavlarına girebilir.

f) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan

edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile saklanır.

(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara,

bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını

beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan, ders kaydını yaptırmamış öğ-

renciler o sınava alınmaz. Sınav Üniversite binaları dışında yapılmaz.

(3) Sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem

sözlü olarak yapılabilir. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü

olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından birlikte yapılır. İki ayrı not

verilir ve ortalamaları alınır.
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(4) Her yıl başında, öğrencilerin başarılarının hangi esaslara göre belirleneceği, sınav-

ların nasıl yapılacağı, uygulamalı derslerde uygulama notunun başarı notuna etkisi, Anabilim

dalları akademik kurullarınca belirlenerek öğrencilere duyurulur ve Dekanlığa yazılı olarak

bildirilir.

(5) Staj Sonu Sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Başarısızlık halinde,

öğrencinin devam sorunu yoksa Dekanlığın belirleyeceği tarihte bir sınav hakkı tanınır. Başa-

rısızlık durumunda staja yeniden kaydolmak ve stajı tekrarlamak zorunluluğu vardır. Dördüncü

ve beşinci yıllarda herhangi bir stajı tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, bu stajlarında başarılı

olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden uygun bir zamanda beşinci veya al-

tıncı yıl öğrenimine katılabilir.

(6) Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde

yapılır. Sınav süresi soruların yoğunluğuna göre anabilim/bilim dalınca belirlenir. Öğrenciler,

sınav salonuna ders malzemesi getiremez, ancak öğretim üyesinin kabul edeceği ders malze-

mesini bulundurabilirler. Sınavda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çek-

tiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci, o sınavdan sıfır (0) not

almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında

Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli ted-

birler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğ-

retim üyeleri tarafından değerlendirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi

yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bütün sınavlardaki başarı dereceleri, sayısal olarak tam

not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Ayrıca gereğinde notlar Namık Kemal Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre harf notu ve dörtlük sistem katsayısı

dönüşümü yapılarak değerlendirme yapılabilir.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Ders Kurul Notu: Dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda yapılan

Ders Kurul Sınavında alınan nottur. Bir sınavdaki tüm derslerden alınan puanların toplamı, o

sınavın başarı puanını belirler. Ancak, Ders Kurulu, Dönem Sonu ve Dönem Bütünleme sınav-

larında öğrenci, o sınavın içeriğindeki derslerin bir ya da birden fazlasından % 50'nin altında

puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının % 50'si arasında kalan puan

farkı, sınav toplam puanından düşülür.

(2) Dönem Sonu Notu: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda yapılan Dönem Sonu

Sınavında alınan nottur.
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(3) Dönem Bütünleme Notu: Dönem Sonu Sınavı ile bir üst döneme geçemeyen öğ-

renciler için yapılan Dönem Bütünleme Sınavından alınan nottur.

(4) Dönem Başarı Notu: Dönem I, II ve III’te Ders Kurul Notu Ortalamalarının %60’ı

ile Dönem Sonu Notu veya Dönem Bütünleme Notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen

notu; Dönem IV ve V’de ise Staj Sonu Sınavı veya Staj Bütünleme Sınavı notudur. Eğer seç-

meli ders ve/veya kurul dışı zorunlu ders varsa, bunlar kredileri oranında dönem başarı notunun

belirlenmesini etkiler.

(5) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, Dönem Sonu veya Dönem

Bütünleme Notunun en az altmış (60) ve Dönem Başarı Notunun en az altmış (60) olması ge-

rekir.

Genel not ortalaması (GNO)

MADDE 24 – (1) Tüm tıp eğitimine ait genel not ortalaması (GNO), her dönemde al-

dığı Dönem Başarı notlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir. Tekrarlanan ders, kurul veya

staj için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

MADDE 25 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi altı yıl olan tıp öğreniminin dokuz yıl-

da tamamlanması gerekir. Bu süre içinde mezun olamayanlar ilgili döneme ait katkı payı/öğ-

renim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu du-

rumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç hiçbir öğrencilik hakkından yararlana-

mazlar. Eğitim süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı tarih

(gün, ay, yıl olarak) esas alınır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretler nedeniyle kaybedilen

süreler eğitim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması

veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Silme, Fakülteden Ayrılma, Diplomalar ve

Mezuniyet Derecesi, Özel Öğrencilik Statüsü

Kayıt dondurma

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar ne-

deniyle, öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı

ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
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ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğre-

tim kurumundan çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri veril-

mez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez. Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre

kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar.

(3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, Dönem

Sonu ve Bütünleme Sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yıl/yarıyıl sonu ve mazeret sı-

navları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle

ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Fakülteden ayrılma

MADDE 27 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa

başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte

alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında sak-

lanır.

(2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak; 7 nci maddedeki şartları yerine ge-

tirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

MADDE 28 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek

başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, bu Yönetmelikte belirtilen bütün

çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Tıp Doktoru

Diploması verilir.

(2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, GNO’sunu, de-

vam ettikleri bölüm ve programı ve aldıkları dersleri, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğ-

renim belgesi (Transkript) verilir.

(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

(4) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato tarafından diplomalar hak-

kında belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından belirlenen İngilizce dip-

loma eki verilir.

Önlisans diploması

MADDE 29 – (1) İki yıllık ön lisans dönemini başarıyla tamamlayan, ancak tıp dok-

torluğu öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve

20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-

mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları

Hakkında Yönetmelik uyarınca Ön Lisans Diploması verilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Spor ve kültürel etkinlikler

MADDE 30 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel

etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkin-

liklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam sü-

resinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim

Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık

Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceden kayıtlı öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce eğitime başlayan

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 33 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan

Yönetmelik hükümlerine göre eğitim öğretimlerine devam eder.

(2) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce fakülteye kayıtlı olan ancak sınavlarda ba-

şarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapmadan, bulunduğu dönemde 30 veya daha az AKTS

kredilik dersi alttan almak zorunda olan öğrencilerin eğitim-öğretimleri 33 üncü madde ile

yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülürken; 2014-2015 eğitim öğretim

yılından önce Fakülteye kayıtlı olan ancak sınavlarda başarısızlık nedeniyle yıl tekrarı yapması

gereken veya bulunduğu dönemde alttan alması gereken derslerin kredisi iki yarıyıl için

toplam 30 AKTS’den daha fazla olan öğrenciler ve devamsızlık nedeniyle dönem tekrarı yap-

ması gereken öğrenciler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) İkinci fıkra hükmü dışında kalan özel durumlarda, öğrencilerin intibakları Fakülte

Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yapılır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakül-

tesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarıyla ilgilenmek için, Fakülte Yöne-
tim Kurulunun kararıyla görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,
ç) Ders kredisi: Bir ulusal kredi, bir yarıyıl içinde haftada verilen bir saat teorik dersi

veya iki saat uygulamayı (laboratuvar, klinik vb. çalışmaları) ifade eden ölçü birimini,
d) Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim

Kurulunu,
g) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
ğ) Seçmeli dersler: Müfredatta önceden belirlenen ve zorunlu dersler dışındaki dersleri,
h) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan dersleri,
ı) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
i) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
j) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim

yılının 2 nci yarıyılında (10. Yarıyılda) uygulanan programı,
k) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak

zorunda oldukları dersleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin Veteriner Fakültesine kabulleri için aşağıdaki koşullardan

birinin gerçekleşmesi gerekir:
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Fakülteye yerleştirilmiş

olmak,
b) Yatay geçişlerde gerekli koşulları yerine getirmek,
c) Dikey geçişlerde gerekli koşulları yerine getirmek.
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Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükseköğretim programına öğrenci ka-

yıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çer-
çevesinde yapılır. Kayıt yenileme ve ders seçme ise danışman onayı ile yapılır.

(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Aksi hallerde, 17/9/2011 tarihli ve
28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği
haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamla-
mayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Veteriner Fakültesine başka üniversitelerden yatay geçiş yapmak is-

teyen öğrencilerin yatay geçişleri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, fakülte
yönetim kurulu tarafından yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Önlisans programı mezunlarının veteriner lisans programına kabulleri

ve kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokul-
ları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen ta-

rihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi
sonuna kadar dilekçeyle başvururlar ve mazeretlerinin fakülte yönetim kurulu tarafından uygun
görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini
yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümün-
den sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafın-
dan onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen
süre devamsızlıktan sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt sırasında, kayıt olduğu yarıyıla ait dersler ile tekrarlamak zorunda
olduğu dersleri öncelikli olmak ve haftada 40 (kırk) saatlik üst sınırı aşmamak şartı ile prog-
ramdaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devamsız ve ba-
şarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere öncelik vermesi zorunludur. Ancak, öğrencinin
ilk defa aldığı derslerle, devam alamayarak kaldığı derslerin haftalık saatlerinin çakışmaması
gerekir. Çakışma olduğu durumlarda öncelikle alttan aldığı dersleri tercih etmek zorundadır.

İntibak ve muafiyetler
MADDE 10 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM’nin yap-

tığı sınava girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde
ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakültenin birinci sınıfına kaydolan
öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına de-
vam edebilir. Kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eş-
değer saydırmak istedikleri derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri
ekleyerek Dekanlığa başvurabilirler. İlgili anabilim dalının uygun görüşü ve Fakülte Kurulunun
kararı ile kredi tutarları ve ders içeriklerinin uygunluğuna bağlı olarak, öğrencinin ders saydır-
ma ve eşdeğer sayılan derslerin kredi aktarım talebi kabul edilebilir. Eşdeğer saydırılan derslerin
kredileri eğitim-öğretim programındaki ders kredisi gibi değerlendirilir.
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b) Dersleri eşdeğer saydırmada başarı notu öğrencinin o dersi alıp başardığı birimdeki
notudur. 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmelerde öğrencinin başarı notu geldiği bi-
rimdeki notun aynısı olarak yazılır. Harfler ya da derecelendirme esasına göre başarılan ders-
lerin başarı notu bu Yönetmeliğin 31. maddesinde belirtilen notlar ve değerlendirmeye göre
değerlendirilir.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Kurulu, başarılı olduğu
dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini o dersin verildiği anabilim
dalının da görüşünü alarak karara bağlar. İntibak ettirildiği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunun ta-
nımış olduğu azami süreden düşürülür.

Kayıt dondurma, mazeret ve izinli sayılma
MADDE 11 – (1) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini

bildirmesi ve belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı dondurulur. Haklı
ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin üniversite hastaneleri ya da diğer resmi hastanelerin raporları ile bel-
gelenmiş bulunan sağlıkla ilgili eğitim-öğretimine engel teşkil edebilecek özürleri,

b) Yargılama sonunda mahkûm olmamak koşulu ile öğrencinin devam ve sınavlara gir-
mesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu,

c) Öğrencinin fiili askerlik görevini belgelemesi,
ç) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesi,
d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,
e) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı durumlarında bakacak kim-

senin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması (bu durumun
belgelenmesi zorunludur),

f) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimini sürdüremeyeceğinin ortaya çıkması (bu
durumun belgelendirilmesi ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması koşu-
luyla),

g) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre öğrenciliğine son verilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği zorunlu
nedenlere dayalı diğer özürler.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, yukarıdaki özürlere bağlı olarak, öğrenimi aksayan ya da
aksayacak olan bir öğrenciye öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin her defasında bir eği-
tim-öğretim yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen ara verme izninin toplamı birinci fıkranın (c) bendi hükmü hariç
olmak üzere, normal öğrenim süresinin yarısından fazlası olamaz.

(4) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim
Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
saklı tutulur ve kaybettikleri süre azami yasal öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilere, bel-
geleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile azami
bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami yasal öğrenim süresine eklenir. Ancak bu tür
izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(5) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla Dekanlık tarafından resmi izinli olarak
bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Yönetim Ku-
rulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlen-
dirilmez.

(6) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt
içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü arttırma gibi imkânların doğması halinde, Yö-
netim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi
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azami yasal öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin
sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında
kayıt yenilemek zorundadırlar.

(7) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde
edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve esaslar çerçevesinde değerlen-
dirilir.

(8) Raporla belirlenmiş çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde de-
vamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, öğrenimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık
kurulu raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor sü-
releri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türü
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır.
(2) Veteriner Fakültesinde dersler, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda

yabancı bir dilde yapılabilir.
(3) Veteriner Fakültesinde isteğe bağlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler Üniversitenin mev-
zuatına tabi olurlar.

(4) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yaz öğretimi programı, ikinci öğ-
retim ve eğitim kursları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemi
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzen-

lenir ve eğitim-öğretim süresi bir yılda Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her
bir yarıyıl en az 14 haftadan oluşur. Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile yıllık
olarak da düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 5 yıl

(10 yarıyıl)’dır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP)
ayrılmıştır.

(2) Öğrenciler, veteriner hekimlik öğrenimini en fazla 8 yılda tamamlamak zorunda-
dırlar. Bu sürenin hesaplanmasında, öğrencilerin Fakülte yönetim kurulundan kabul edilen ma-
zeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası
alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami eğitim-öğretim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

(4) Yaz öğretimine başka bir yükseköğretim kurumunda devam etmek isteyen öğrenci-
lerin, dersi alacağı yükseköğretim kurumuna gitmeden önce alacakları dersin denkliği konu-
sunda Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu görüşü alınarak değerlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü

Ders türleri
MADDE 15 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, ortak zorunlu

dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir.
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Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik
uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planla-
yabilir. Ders türleri şunlardır:

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir. Anabilim dalları ve
bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile belirlenen dersler
ve VEHİP’de yer alan dersler zorunlu derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden ve alan dışından
isteği doğrultusunda aldığı ders/derslerdir. Öğrenci bu dersi/dersleri, kayıtlı olduğu program-
daki "seçmeli ders" adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların "seçmeli"
veya "zorunlu" dersleri arasından da seçebilir. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı
Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen Bilgisayar dersleridir. Bunların kayıt işlemleri,
hangi sınıflarda okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının
tespiti ve muafiyet konularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır.

ç) Ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerdir. Öğrenciler
bu iki dersten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıflarda oku-
tulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet ko-
nularında Senatonun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Kredisiz olan bu derslerden alınan
notlar öğrenci başarısının hesaplamasına katılmaz.

d) Ön koşullu dersler: Alınabilmesi için bazı ders veya derslerin başarılması zorunlu
olan derslerdir. Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölümce gerekçeleri belirti-
lerek Fakülte Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra üniversite senatosu onayına su-
nulur. Müfredatta yer alan önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça, bu dersler alınamaz.

(2) Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar, milli ve dini bay-
ramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ilgili öğretim elema-
nınca üniversite not giriş sistemine (otomasyon) girilir ve ilan edilir.

Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP)
MADDE 16 – (1) VEHİP, 10 uncu yarıyılda uygulanır. Veteriner Hekimliği İntörn Eği-

timi multidisipliner olup, tümü tek ders kabul edilir.
(2) VEHİP’in yürütülmesi için düzenlenen esaslar; Dekanlık tarafından görevlendirilen

Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato ta-
rafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Bitirme tezi
MADDE 17 – (1) Öğrenciler mezun olabilmek için bir bitirme tezi hazırlamak zorun-

dadırlar. Bitirme tezi Fakülte Kurulunca belirlenir.
(2) Bitirme tezi, öğrenci tarafından mesleki bir konunun araştırılmasını, değerlendiril-

mesini ve bilimsel kurallara uygun bir şekilde yazılı olarak sunulmasını içeren bir derstir. Tez
konusu, öğrenciye danışmanı tarafından 9 uncu yarıyıl başında verilir. Öğrenci tezini, en geç
10 uncu yarıyıl sonunda belirtilen tarihlerde teslim eder.

Staj
MADDE 18 – (1) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin yapacakları stajın esasları “Namık

Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Staj Yönergesi” çerçevesinde belirlenir. Staj yönergesi,
Dekanlık tarafından görevlendirilen Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonu tarafından ha-
zırlanır, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
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Derslerin kredi değeri
MADDE 19 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uy-

gulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir ulusal krediye eşdeğerdir. VEHİP ile ilgili
ders kredisi değerlendirmesi Yönetim Kurulunca belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri,
Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Fakültede 5 yıllık eğitim-öğretim boyunca verilen derslerin toplam kredi değeri 300 AKTS
kredisidir.

Derslere devamın belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamı ile öğretim eleman-

larınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Teorik derslerde %70,
uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Derslerden bir kez devam alan öğrenciler
için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz.

Ders alma
MADDE 21 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız ve/veya ba-

şarısız olduğu dersleri almak kaydıyla, ön şartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden
de ders alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız
ve devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak, danışmanı ile bir-
likte karar verir.

b) Fakültenin eğitim-öğretim döneminin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyıl
sonunda GANO’su 2.00’ın altında; sekizinci yarıyıl sonunda 2.25’in altında olan öğrenci bir
üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması
ve GANO’su en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin top-
lam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yap-
tırmayan öğrenciler, öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler ve bir üst yarıyıldan/yıl-
dan ders alamazlar.

d) Programdan kaldırılan, yerine yeni bir ders konulmayan ve eşdeğeri bulunamayan
herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, fakülte kurulu kararıyla o dersten muaf sayılır.

e) Aldığı herhangi bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki seferde bu
ders yerine eşit kredili farklı bir seçmeli ders tercih etme hakkına sahiptir.

f) Öğrenciler Fakülte Kurulunun uygun görmesi halinde seçmeli ders olarak başka fa-
kültelerdeki dersleri de alabilir.

g) Öğrenciler, yurt içi diğer yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından kabul edilmiş olan yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından, dekan-
lıktan önceden izin almak koşuluyla ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin
kredileri ve notları, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

ğ) Zorunlu dersleri almak için Fakülte Kurulunca ön şart belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara (vize), yarıyıl sonu (final), bütünleme, mazeret, mua-

fiyet ve tek ders sınavlarından ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız
olan öğrencilere dönem sonunda bir bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, ya-
zılı-sözlü ve uygulamalı yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili anabilim
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dalı/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir. Bu sınavların yapılacağı yer ve ta-
rihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce ilân edilir. Öğrenciler
sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri
yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Ara sınavlar
MADDE 23 – (1) Ara sınav tarih ve yerleri, Dekanlık tarafından ilân edilir.
(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı,

kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri anabilim dalı/dallarının görüşü alınarak, Fakülte
Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) VEHİP’te yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz.
(4) Ders programında aynı yarıyılda olan derslerin aynı günde en fazla iki tanesinin ara

sınavı yapılabilir.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 24 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı

yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başa-
rısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Uygulamalı derslerin sınavları pratik olarak yapılabilir.
(3) VEHİP’te yer alan derslerin sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bütünleme sınavı
MADDE 25 – (1) Dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da girmeyen

veya sınava girip de başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.
(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları arasındaki süre 15 günden az ola-

maz ve bütünleme sınav tarih ve yerleri Dekanlık tarafından ilân edilir.
Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere tanınır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav ve sınırsız
sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Ancak, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil ama-
cıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler
için giremedikleri yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile mazeret sınavı açılabilir. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sı-
navların bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili Dekanlığa
yazılı başvuruda bulunur.

(3) Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara girmeyen ve daha sonra girmek
için başvuruda bulunan öğrencilerden mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve
geçerli kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, Dekanlık tarafından tespit ve
ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı
verilmez.

(4) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu
ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu nedeniyle öğrencinin girmediği her ders saati de-
vamsızlık hakkından düşürülür. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmişse sınavı ge-
çersiz sayılır.

Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan ve der-

sin devamını almış olan öğrencilere dersin dönemine bakılmaksızın bir sonraki dönem başla-
madan önce bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan de-
ğerlendirilir.
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Sınav düzeni
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen tarih, saat ve yerde sınava

girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal
edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.

(2) Dersi okutan öğretim elemanı ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler
sınavların yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 29 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarıyla birlikte sınav soruları, ce-

vapları, yoklama listesi ve cevap anahtarını kapsayan sınav evrakını ilgili dönem sınavlarının
bitiminden itibaren 30 gün içinde imza karşılığında öğrenci işleri bürosuna tutanakla teslim
ederler. Sınav evrakı öğrenci mezun olduktan sonra en az iki yıl saklanır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde

Dekanlığa dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeni-
den incelenmesini isteyebilir. Dekanlık, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim ele-
manına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç yedi gün içerisinde
sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu
öğretim elemanının da dâhil olduğu ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç ki-
şilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşı-
laştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise, ilgili öğ-
retim elemanı bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur.
Bu talep, ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilir; uygun görülen not değişikliği veya düzelt-
meler Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

(4) Ara sınav notu değişikliği dönem sonu sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu
sınavı notu değişikliği bütünleme sınavları başlayıncaya kadar, bütünleme sınavı notu değişik-
liği ise en geç bir sonraki dönemin ders kaydı başlama tarihine kadar Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile yapılabilir.

Ders başarı notu
MADDE 31 – (1) Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrencinin o dersten ba-

şarılı sayılabilmesi için, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı ile final/bütünleme sınav
notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak, 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir
ve harf notu olarak verilir.

(2) Uygulaması olan derslerin sınavları teorik ve/veya pratik olarak yapılabilir. Uygu-
lama sınavından alınan notun ara sınav, final ve bütünleme sınavı notuna katkı oranı ilgili ana-
bilim dalı tarafından belirlenir.

(3) Derslerden alınan notların değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Aynı pua-
na sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden
daha düşük bir puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Puan Harf Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4.00 Başarılı
80-89 BA 3.50 Başarılı
70-79 BB 3.00 Başarılı
65-69 CB 2.50 Başarılı
60-64 CC 2.25 Başarılı
50-59 DD 2.00 Başarısız
30-49 FD 1.00 Başarısız
0-29 FF 0.00 Başarısız
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Ağırlıklı not ve genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 32 – (1) Bir dersin ulusal kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çar-

pımı o dersin ağırlıklı notudur.
(2) GANO, öğrencinin fakültenin eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren

aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin ulusal kredilerinin toplamına
bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son
notu dikkate alınır. GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır.

(3) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarı ile genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınavlarda kopya
MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım

edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği anlaşılan
öğrenciler sınavdan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Mezuniyet belgesi
MADDE 34 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici olarak diploma-

larını alırken mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde, öğrencinin adı, soyadı, uyruğu,
doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, bitirdiği eğitim-öğretim programının adı, bitirme
derecesi yer alır. Mezuniyet belgeleri Dekan tarafından imzalanarak mühürlenir.

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, öğrencilerin katkı pay-
ları ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini geri vermeleri zo-
runludur.

Diploma ve diploma eki
MADDE 35 – (1) Namık Kemal Üniversitesi akademik birimleri tarafından verilen

diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir. Diploma bir defa ve-
rilir, diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçen bir belge düzenlenir. Diplomalar, öğren-
cinin mezun olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenir.

(2) Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönet-
melik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Hekim unvanı ve Veteriner
Hekim Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere Diploma Eki (DE/DS) verilir. Diploma Eki, Yükseköğretim Diplomasına yapılan
bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak dip-
lomanın yerini almaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez. Diploma eki diploma
ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tara-
fından geliştirilen bir modeli temel alır.

(4) Diploma ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği
ve kullanım alanları; Üniversitenin eğitim-öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim
sistemi hakkında bilgilere yer verilir. Diploma eki, Dekan tarafından imzalanır ve diploma
ekine Güvenlik Hologramı yapıştırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Namık Kemal Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2014/33)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve
Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT)’nin
uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan
aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-

nunun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlan-
ması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddelerine ve 661/2009/AT Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin ve 661/2009/AT Yönet-
meliğinin 3 üncü maddelerinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Ko-
mitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kul-
lanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Teme-
linde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma (1958 Cenevre Anlaş-
ması) ekinde yer alan her bir teknik düzenlemeyi,

b) SGM-2009/1 Tebliği: 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile
İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya
Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği (SGM-2009/1),

ifade eder.
Uygulama
MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliği kapsamında zorunlu olarak geçerli olan

BM/AEK Regülasyonları ve seviyeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu
Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde sıralanmıştır. İleri seviyeden tip onayı
belgesi alınması ihtiyari olup, bu kapsamdaki onaylar alternatif olarak kabul edilir.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe konulan AB yönetmeliklerine ve
BM/AEK Regülasyonlarına göre ayrı ayrı tip onayı alınmasına izin verilir.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen uygulamaya alternatif olarak, imalatçının talebi halinde
661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında tip onayı alınması için, ilgili AB yönetmelikleri ve
661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyon-
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ları Listesinde yer alan BM/AEK Regülasyonlarına göre alınacak tip onayı belgeleri toplanarak
Onay Kuruluşuna sunulur. Onay Kuruluşu buna dayanarak, AB’deki uygulaması çerçevesinde
661/2009/AT tip onayı verir.

(4) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki bir BM/AEK Regülasyonunun seviye-
sinde yer alan geçiş hükümlerinde eğer ilgili BM/AEK Regülasyonu için tip onayı mevcut olan
araçlara zorunlu uygulama tarihi belirlenmemişse, mevcut BM/AEK Regülasyon onayı geçer-
liliğini korur; ancak bu durum, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin (e) fıkrasının uy-
gulanmasını engellemez.

(5) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde verilen BM/AEK Regülasyonu seviyeleri
sağlanması gereken seviyeleri gösterir; bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ündeki ilgili
BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belir-
tilmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen seviyedeki BM/AEK Regülasyonları içe-
risindeki geçiş hükümleri yeni ve/veya mevcut tip onaylı araçlar için önceki seviyedeki tip
onayı kullanımına müsaade ediyorsa araç tip onaylarında asgari müsaade edilen bu seviyenin
onayının kullanılmasına izin verilir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK
Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmiş ise, bu
uygulama tarihleri geçerlidir.

(6) BM/AEK Regülasyonlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler
661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyon-
ları Listesinde yer alana kadar, eğer söz konusu listede belirtilen seviye için 1958 Cenevre An-
laşmasına göre onay düzenlenemiyorsa, ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının teknik
servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede deney raporu
661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir. Alternatif olarak, zo-
runlu olmamak kaydıyla, imalatçı tercih ederse SGM-2009/1 Tebliğinde belirtildiği şekliyle
BM/AEK Regülasyonu yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır. Türkiye’nin taraf
olduğu ve BM/AEK tarafından yayımlanan ancak ileri tarihlerde uygulanması öngörülen ilgili
BM/AEK Regülasyonunun seviyelerinden onay alınmasına da izin verilir.

(7) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK
Regülasyonları Listesi ile zorunlu olarak uygulanan herhangi bir BM/AEK Regülasyonu içe-
risinde yer alan konularda, elektronik kararlılık kontrol sistemi gibi, 661/2009/AT Yönetmeliği
ile ulusal olarak erteleme olması durumunda ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının tek-
nik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede ve bu erteleme
hakkında açıklayıcı bilgi içeren deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımın-
dan geçerli kabul edilir.

(8) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sında yer alan yönetmeliklere karşılık gelen
BM/AEK Regülasyonları için de sanal test yöntemleri uygulanabilir.

(9) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inde yer alan yönetmeliklere karşılık gelen
BM/AEK Regülasyonları için de, imalatçının Teknik Servis olmak için gerekli şartları sağla-
ması ve Onay Kuruluşu tarafından uygun görülmesi halinde imalatçı “kendi ürünü” için deney
raporu düzenleyebilir.

(10) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde bahsedilen yeni teknoloji nedeni
ile BM/AEK Regülasyonlarına uygun olmamasına rağmen, bu kapsamda Onay Kuruluşu ta-
rafından kabul edilen bir sistem, aksam ve teknik ünite için ulusal tip onayı verilebilir.

(11) Çok aşamalı araç tip onayında 661/2009/AT Yönetmeliği, önceki aşamalardaki tip
onayında yer alan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay seviyeleri dikkate alınarak uygulanır.
Önceki aşama tip onayındaki sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinde sonraki aşamada onay-
ları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu aracın birinci aşama (temel araç) tip
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onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite onayı seviyeleri aranır. Sonraki
aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının içeriğini etkileyecek değişiklik yapı-
lıyorsa; temel aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen durumlarda, önceki aşama tip onayında
kullanılan yönetmelik/regülasyon seviyesine uygunluk aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay
seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay seviyesi için yönetmeliklerin/regülas-
yonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip onay tarihi dikkate alınır. Ancak bu
durum, temel araç uygunluk belgesi 1/11/2014 tarihinden sonra olan tamamlanmamış araç için
661/2009/AT Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin uygulanmasını engellemez.

Kapsam genişletme, tip onaylarının geçerliliği ve tescil uygulaması
MADDE 5 – (1) 1/11/2012 tarihinden önce alınmış araç, sistem, aksam ve ayrı teknik

ünite tip onaylarının geçerliliği ve bu onaylara kapsam genişletme yapılması, 661/2009/AT
Yönetmeliği çerçevesinde 1/11/2014 tarihinden sonra da devam eder. Ancak, 661/2009/AT Yö-
netmeliğinin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin yerine geçen AB yö-
netmelikleri ve/veya BM/AEK Regülasyonları ile getirilen ve mevcut onayları etkileyen ilave
şartlar varsa, tip onayları geçerliliğini kaybeder.

a) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile de geçerliliği devam
edecek ve kapsam genişletmesi yapılabilecek olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onay-
larının bulunduğu yönetmelik listesi, uygulama alanları ile birlikte bu Tebliğin Ek-1’inde yer
almaktadır. Bu kapsamdaki onaylar, 1/11/2012 sonrasında alınacak araç tip onaylarında ve kap-
sam genişletmelerinde de kullanılabilir.

b) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile geçerliliğini kaybeden
ve kapsam genişletmesi devam etmeyecek olan yönetmelikler ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer
almaktadır. 1/11/2012 öncesinde tip onayı almış araçların 1/11/2014 tarihine kadar yapılacak
kapsam genişletmelerinde bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen söz konusu yönetmeliklerin onay-
ları kullanılabilir ancak, 1/11/2012 tarihinden sonra ilk defa tip onayı alacak araçlarda kulla-
nılamaz.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tip
onayları 1/11/2014 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi
1/11/2014 öncesi olan; tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil
edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel
aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında
tescil edilmelidir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, doku-
zuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini
kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan; tam araçlar anılan tarihlerden
itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarih-
lerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hü-
kümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

Güncelleme
MADDE 6 – (1) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde bu Tebliğin Ek-1’ini etkile-

yecek değişiklik yapıldığı takdirde bu Tebliğin Ek-1’i güncellenmemişse, anılan Yönetmeliğin
Ek-3’ü esas alınır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/41)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eği-

tim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında
öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bu-
lunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, ba-

ğımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cu-
ma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılma-
sına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt
ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı
doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Okul Sütü Programı

Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) İl Okul Sütü Komisyonu: Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il

gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı
müdürlüğü temsilcilerinden oluşan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapan,
programın yürütülmesinden sorumlu olan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürü-
tülen komisyonu,

c) İlçe Okul Sütü Komisyonu: İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında temel eğitimden
sorumlu şube müdürü ve temel eğitimde görevli şeften oluşan komisyonu,

ç) Karar: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
d) Okul sütü: Yurt içinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun
olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi
Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde (Tebliğ No: 2000/6) tanımlanan yağlı,
sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,

e) Okul Sütü Komisyonu: Okul müdürü ve müdür yardımcısından oluşan komisyonu,
f) Okul Sütü Modülü : Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tüm okullar ta-

rafından sadece Okul Sütü Programı için kullanılan veri tabanını,
g) Program: Okul Sütü Programını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair

Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer

belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli

ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması ge-

reken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca

belirlenir.

(5) İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okul-

lara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından,

il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(6) Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bil-

gilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenir.

(7) Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapıla-

madığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakan-

lığınca sağlanır.

(8) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı

duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(9) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim

Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(10) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk

gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık

müdürlüklerince yapılır.

(11) Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince

sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi

yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir. Bu sonuçlar Okul

Sütü Modülüne yüklenir.

(12) Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki de-

ğişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak

ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü komisyonlarınca

alınacak kararla, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni

olan öğrencilere yada diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle ma-

hallinde değerlendirilir.

(13) Okul Sütü Komisyonu Veli İzin Formlarını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından be-

lirtilen takvim içinde Modüle girer. İl/İlçe Okul Sütü Komisyonları bilgilerin zamanında ve

doğru girilmesinden silsile yolu ile sorumludur.
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(14) 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği

programdan yararlanmak istemeyen Özel Okullar İl Okul Sütü Komisyonunca Okul Sütü Mo-

dülünde pasif hale getirilir.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 6 – (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve

Programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar

ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belir-

tildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenir.

(3) Programa yönelik ve hazırlanmış olan Okul Sütü Modülünün kullanımı ile ilgili

olarak il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin

eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen eğitimciler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı

Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis

edilen ödenekten karşılanır.

(2) İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul

sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu,

takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin

itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme ic-

malini hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak

tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-

kanlığı alır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen

gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-57
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942

no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 1
bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 102.000.- (YüzikibinTL) Türk Lirası be-
delle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi
ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 100.000.- (YüzbinTL) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Volkan KAHVECİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Volkan KAHVECİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-
rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-58
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942

no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 2
bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 91.000.- (DoksanbirbinTL) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin
verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-59
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942

no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 19
bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 90.000.- (DoksanbinTL) Türk Lirası be-
delle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ruhi
ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen
kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-60
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt köyü, 1942

no.lu parseldeki 3.103,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki 20
bağımsız bölüm no.lu dubleks meskenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 96.000.- (DoksanaltıbinTL) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Ruhi ÖRTLEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ruhi ÖRTLEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin
verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-61
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa

Kemal Paşa Mahallesi, 511 ada, 6 no.lu parseldeki 330,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 437.000.- (DörtyüzotuzyedibinTL) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Burhan ÇİL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Burhan ÇİL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 435.000.- (Dörtyüzotuzbeş-
binTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yavuzlar Plastik Tekstil Gıda Turizm Matbaacılık
ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yavuzlar Plastik
Tekstil Gıda Turizm Matbaacılık ve Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-62
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Adana ili, Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, 6493 ada,

7 no.lu parseldeki 2.714,99 m2 yüzölçümlü merkezi iş alanı imarlı gayrimenkuldeki
2091/271499 oranındaki hissenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yönte-
miyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyo-
nunca;

“Satışa konu hissenin özelleştirme ihalesinde 466.000 (Dörtyüzaltmışaltıbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Adana Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Adana Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-63
KONU : Gayrimenkul satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen; Muğla ili,

Datça ilçesi, İskele Mahallesi, Balçıkhisar mevkii, 393 ada, 3 no.lu parseldeki 1.706,00 m²
yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özel-
leştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 1.950.000 (BirmilyondokuzyüzellibinTL)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Feri Otelcilik ve Turizm A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Feri Otelcilik ve Turizm A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine, 1.730.000 (BirmilyonyediyüzotuzbinTL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
Uğur KANTARLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Uğur KANTARLI’nın söz-
leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.700.000 (BirmilyonyediyüzbinTL) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren Vehpi TEMEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Vehpi
TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen
kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartna-
mesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014
KARAR NO : 2014/ÖİB-K-64
KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesi’ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen,

Malatya ili, Doğanşehir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Sökek mevkii, 93 ada, 38 no.lu parseldeki
15.000,00 m2 yüzölçümlü konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol alanı imarlı gayrimenkulün
üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartna-
mesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 237.000 (İkiyüzotuzyedibin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Hakkı ÇİFTÇİOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-
tılmasına, Hakkı ÇİFTÇİOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
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yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
235.000 (İkiyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/ÖİB-K-65

KONU : Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesi’ne ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen,

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii, 587 ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2

yüzölçümlü sanayi alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda

İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın; özelleştirme ihalesinde 1.755.000 (Birmilyonyediyüzellibeşbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman

Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.

Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri

Orman Ürünleri İnşaat Taşımacılık Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi İç ve Dış Ticaret

Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-

memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.750.000.- (Birmilyonyediyüzel-

libin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

1.635.000.- (Birmilyonaltıyüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Haluk

ÖZİŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haluk ÖZİŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Eylül 2014 
ÇARŞAMBA Sayı : 29115 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Şegal ve Fatma oğlu, 1993 Halep D.lu, 

OMAR ALABDO hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/818 Esas, 2014/706 karar sayılı ilamı ile 
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7824 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Zeydan ve Hayriye oğlu, Halep 1973 D.lu, 

EYÜP ELEYÜZ ve İsmail ve Ayyuş oğlu, Halep 1971 D.lu, MUHAMMED NUR BİRCEVİ 
hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 
01/07/2014 tarih ve 2014/666 Esas, 2014/659 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet 
kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7825 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehammed Fahri ve Feyda Ösma oğlu, 1983 

Halep D.lu, SAİR HANCIK KADDAD hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/860 Esas, 2014/746 karar sayılı 
ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7826 
 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİDİR 

Esas No : 2012/59 

Yayladaki Asliye Ceza Mahkemesince; Ramadan ve Gadah oğlu 01/01/1988 Latakıa 

doğumlu YASİR RAMADAN ŞIH AHMED hakkında 4733 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/04/2012 tarih 2012/59 esas 2012/121 karar sayılı 

ilamı ile 1 YIL 8 ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 

ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak emvallerin 5607 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ 

edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen 

tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7918 

————— 
Esas No : 2013/41 

HÜKÜM ÖZETİDİR 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesince; Şengül ve Ayşe oğlu 25/07/1978 Şam / Suriye 

doğumlu MUHUTTİN AYAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 11/12/2013 tarih 2013/41 esas 2013/152 karar sayılı ilamı ile 10 

ay hapis ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve 

sanıkta yakalanan kaçak emvallerin 5607 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir, ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi 

gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 7919 

————— 
Esas No : 2013/84 

HÜKÜM ÖZETİDİR 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Kamleh oğlu 1993 Halep doğumlu 

HUSSEIN BALWI hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/01/2014 tarih 2013/84 esas 2014/5 karar sayılı ilamı ile 10 ay hapis 

ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta 

yakalanan kaçak emvallerin 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesince; Mohamed ve Souad oğlu 1983 Latakıa doğumlu 

MOHAMED ZAMZAM hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/01/2014 tarih 2013/84 esas 2014/5 karar sayılı ilamı ile 5 ay hapis 

ve 80.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta 

yakalanan kaçak emvallerin 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7920 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 5 (beş) adet iş yeri 2886 Sayılı Yasanın 36.Maddesi 

gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır. 

 

Sıra 

No 

Ada-Parsel 

Adres 

İşyeri 

No 
Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 

Dizdariye Mahallesi 334 ada 

11 parsel üzerindeki Gül iş 

merkezi. 

Zemin 

3 nolu 

işyeri 

391 m2 3.323.500,00 TL 99.705,00 TL 

2 

Dizdariye Mahallesi 334 ada 

11 parsel üzerindeki Gül iş 

merkezi. 

Zemin 

5 nolu 

işyeri 

422 m2 3.587.000,00 TL 107.610,00 TL 

3 

Dizdariye Mahallesi 334 ada 

11 parsel üzerindeki Gül  iş 

merkezi 

Zemin 

6 nolu 

işyeri 

371 m2 3.153.500,00 TL 94.605,00 TL 

4 

Dizdariye Mahallesi 334 ada 

11 parsel üzerindeki Gül iş 

merkezi 

Zemin 

7 nolu 

işyeri. 

166 m2 1.411.000,00 TL 42.330,00 TL 

5 

Cumhuriyet Mahallesi 298 ada 

5 parsel üzerindeki Kaya  

Milenyum İş ve Alışveriş 

Merkezi. 

Zemin 

33 nolu 

işyeri 

210 m2 1.260.000,00 TL 37.800,00 TL 

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 

2 - İhaleler 23/09/2014 Salı günü saat 10:00 da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan 

Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu 

getireceklerdir 

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki 

belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat 

makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu 

getireceklerdir. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 22/09/2014 Pazartesi 

günü Saat:17:00’ye kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8136/1-1 
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KURUMUMUZ AMASRA MÜESSESESİNDEN ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI 

STOK SAHASINA KÖMÜR NAKLİ VE BOŞALTILMASI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 
Amasra Müessesesi kömürlerinin Çatalağzı-B Termik 

Santrali stok sahasına nakli ve boşaltılması. 
TL/Ton 36.000 ton 

 

İşin başlama ve bitiş tarihi : 02.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 01.10.2014 - Çarşamba  saat 15.00 

c) Dosya no : 1413828 

d) İhale kayıt no : 2014/110629 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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, 

c) 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, 

d) Bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Ulaştırma Bakanlığından alınmış Karayolları Taşıma Yetki Belgesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 

şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

7 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 01.10.2014 Çarşamba Günü –  saat 15:00’e kadar Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 

gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - 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. 8162/1-1 
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YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 

1 ADET BALAST REGÜLATÖRÜ VE 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ 

ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİDİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/111915 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 

Sindirler-Dursunbey ve Gazellidere-Nusrat istasyonları arasında 55 km’lik geri tamirat 

çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast Regülatörü ve 1 adet 

Dinamik Hat Stabilizatörü çalıştırılması hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 02/10/2014 günü saat 15:30’a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8151/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

Sıra No Malzeme/Hizmetin Cinsi Miktarı 

1 Mont Ekipman Logolu 500 Adet 

2 Şapka Ekipman Logolu 500 Adet 

3 Yelek Görev İçin Kırmızı 500 Adet 

4 Pantolon Ekipman 500 Adet 

5 T-shırt (Kırmızı Gömlek Yaka Kızılay Logolu) 500 Adet 

6 Bere Görev İçin Kızılay Logolu 500 Adet 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzeme idari şartname ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık 

eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 
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2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 1 Ekim 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. 

No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne 

vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 2 Ekim 2014 günü saat 14:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8191/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA - (DUMLUPINAR) AFYON HATTI ALAŞEHİR - 

UŞAK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

51.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS 

SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/108890  

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 --- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa - 

(Dumlupınar) Afyon Hattı Alaşehir - Uşak İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak 

Üzere 51.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 22.09.2014 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8003/1-1 
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SU ENJEKSİYON POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin adı  : SU ENJEKSİYON POMPASI alımı 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014/108742 

Dosya no  : 1421516 

1 - İDARENİN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : SU ENJESİYON POMPASI (3 kalem-4 adet) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 

AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30.09.2014 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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, 

d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. İmalatında metal dışında kullanılan plastik malzemeler için antistatik olduğuna dair 

belge. 

4.2.2. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.09.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - 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. 

İlan olunur. 8037/1-1 
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MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2014/57 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Santralimiz Üniteleri Brüden Savaklarına 60 

Adet Temaslı Tip Radar Seviye Ölçüm 

Cihazının Temini, Montajı ve Devreye Alınması 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 60 (altmış) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 30/09/2014 Salı Günü Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2014/58 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Sayacı ve Sayaç Panosu Temini İşinin 

Teknik Şartname Esaslarında Yapılması İşi (23, 

1 Adet) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 90 (doksan) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 30/09/2014 Salı Günü Saat: 14.00 

C - a) Dosya No : 2014/59 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM HABERLEŞME KABLOSU ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 60 (altmış) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 30/09/2014 SALI Günü Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi 

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

Vakıfbank Afşin Şubesi 

Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 8183/1-1 

—— • —— 

3 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu İl Encümeni Başkanlığından: 

Bolu İli, Merkez İlçesi, Dereceören Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına 

ait 1823,89 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Ömerler Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama 

sahasına ait 4617,80 hektarlık alanda ve Merkez İlçesi Güneyfelakettin Köyü mevkiindeki doğal 

mineralli su arama sahasına ait 4833,41 hektarlık alanda arama haklarının verilerek 

ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 3 

adet doğal mineralli su arama sahası, 5686 sayılı 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 

Dereceören Köyü 

Doğal 

Mineralli 

Su 

100.000.00 TL 30.000,00 TL 

30.09.2014 

Saat: 14:00     

ve müteakiben. 

Bolu İli, Merkez İlçesi 

Ömerler Köyü 

Doğal 

Mineralli 

Su 

150.000.00 TL 45.000,00 TL 

30.09.2014 

Saat: 14:00     

ve müteakiben. 

Bolu İli, Merkez İlçesi 

Güneyfelakettin Köyü 

Doğal 

Mineralli 

Su 

100.000.00 TL 30.000,00 TL 

30.09.2014 

Saat: 14:00     

ve müteakiben. 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 

a - Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

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

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi  

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

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) 

6 - İhale dokümanının alındığına dair 500,-TL’lik banka makbuzu 

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

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), 

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 500.-TL’lik makbuz. 

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

e-posta adresi, 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel 

İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler teklilerini sözlü olarak vermek üzere 

yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır. 

İlan olunur. 8094/1-1 

—— • —— 

8 KALEM AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 8 Kalem Aroma Maddesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.09.2014 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8026/1-1 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT OTOBÜS 

DURAK YERLERİNDEKİ REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ 

KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ESHOT Genel Müdürlüğünden: 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne Ait Otobüs Durak Yerlerindeki 

Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi İşi" 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

35-a. maddesine göre Kapalı Teklif usulü arttırma ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 

35380 Gediz-Buca/İZMİR 

b) Telefon ve faks numarası : 2322935000-2322935009 2322820420-2322820317 

c) Elektronik posta adresi : hizmetihaleleri@eshot.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü'ne 

Ait Toplam 3376 Adet Otobüs Durak Yerlerindeki 

Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya 

Verilmesi İşi. Detay bilgiler İhale Dokümanında 

belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs 

durak alanlarında 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 19.04.2017 

tarihine kadardır. 

ç) İhale konusu işin tahmin  

    edilen toplam bedeli : 10.623.918,01,-TL. 

d) Geçici teminatı : 318.717,54,-TL. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESHOT Genel Müdürlüğü İnönü Mahallesi Gazeteci 

Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İZMİR 

b) Tarihi ve saati : 23/09/2014 Salı günü saat 10.00’dir. 

c) İhalenin usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a. Maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 

4.1. 2014 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi verilmesi ve Türkiye'de tebligat için 

adres gösterilmesi, 

4.2. 2014 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi, 

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.3.2. 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 

4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.7. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont, 

5 - İhale dokümanı, Eshot Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, Hizmet Alım 

İhaleleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No:500 Ek Hizmet Binası 

Kat:1 Buca/İzmir adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin-Türk Lirası) karşılığı 

Eshot Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğü İnönü 

Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Kat: 2 Buca/İzmir adresinden satın alınabilir. 

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Zemin Kat 

35380 Buca/İzmir adresine elden teslim edebilecektir. 

7 - Posta ile yapılacak müracatlar kabul edilmeyecektir. 

8 - İhaleye katılan firmaların teklifleri, 23/09/2014 tarihi Sah günü saat:10.00'de İdaremiz 

Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır. 

9 - Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir 

10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun değişik 6.ncı maddesinde yazılı kimseler 

doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine 

ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir 

kaydedilir. 8182/1-1 

—— • —— 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KARAKÖY, TARIM 

İŞLETMESİNİ UZUN SÜRELİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karaköy (Samsun) Tarım 

İşletmesi, Yüksek Planlama Kurulu’nun 14/03/2012 tarih ve 2012/T-3 Sayılı Kararları 

doğrultusunda, TİGEM Ana Statüsünde belirtilen tarımsal amaç ve faaliyet konuları içerisinde 

kalmak şartıyla üretim yapmak, konuyla ilgili tesisler kurmak ve pazarlama faaliyetlerinde 

bulunmak üzere uygun görülecek proje esasları dahilinde ve yapılacak kiralama ihalesi sonucunda 

gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecektir. 

Kiralama işlemi için yapılacak ihaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin 31/10/2014 günü 

saat 17.00’e kadar projelerini ve ön yeterlilik için istenilen diğer belgeleri Tarım İşletmeleri Genel 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Projesi uygun görülerek kendisine ön yeterlilik belgesi 

verilenler, bilahare yapılacak ihale ile ilgili olarak hazırlanan şartnamede belirtilen diğer hususları 

yerine getirmek kaydıyla yapılacak ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

2 - İsteklilerden ön yeterlilik başvurusunda istenilen belgeler. 

2.1.) Proje hazırlanıp sunulması 

2.2.) Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge vermesi 
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2.3.) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek 

kuruluşlarından alınmış ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış belge vermesi.  

2.4.) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki 

belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. 

2.5.) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. 

2.6.) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 

alınmış (Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi. 

2.7.) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. 

2.8.) Kira konusu işletmelerle ilgili ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve diğer belgeleri 

kapsayan dosyaların alındığına dair belge verilmesi. 

2.9.) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu 

adrese telefon ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır) vermesi. 

2.10.) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi. 

2.11.) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi. 

2.12.) İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen 

kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi. 

2.13.) İsteklilerin ön yeterlilik için sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş 

olduğunun sözleşme yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek 

TİGEM’e verilmiş olan tüm teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in 

uğradığı zarar varsa hükmen tahsil edilir. Bu tür belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal 

işlemlere başvurulur.  

3 - Ön Yeterlilik İçin Verilecek Proje Hakkında Bilgiler 

3.1.) Projenin TİGEM Ana Statüsünde belirtilen faaliyet konularına uygunluk arz etmesi 

esastır. Projenin hangi Tarım İşletmesi için uygulanacağı belirtilecektir. 

3.2.) Hazırlanacak projede ön görülen yatırımların termini ve maliyeti açık bir şekilde 

belirtilecektir. 

3.3.) Projede öngörülen yatırımlar için gerekli finansman kaynağı ve ne şekilde temin 

edileceği belgelendirilecektir. 

3.4.) Yeterlilik alıp, ihale üzerinde kalan istekliler kiraladıkları işletmedeki faaliyetlerini 

yeterlilik aldıkları proje çerçevesinde yürütecektir. İleride bu proje kapsamı dışına çıkılmak 

istendiği taktirde TİGEM’in onayı ile yine tarımsal amaç ve faaliyet konularında kalmak şartıyla, 

kabul edilen projede değişiklik yapılabilir. 

4 - Yeterlilik belgesi verilmesinde uygulanacak kriterler. 

4.1.) Yatırım miktarı, 

4.2.) Projelendirilen yatırımın işletmeye uygulanabilirliği, yeni teknoloji kullanımı ve 

transferi, 

4.3.) Projelerin verimlilik ve kârlılığı, 

4.4.) Projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynakların ne şekilde temin edileceği, 

4.5.) En fazla istihdam sağlama, 

4.6.) Müteşebbisin mali yeterliliği ve moralitesi. 

İsteklilerin proje ve belgeleri, yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda TİGEM 

tarafından oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilip, uygun görülenlere yeterlilik belgesi 

verilecektir. Yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar kiralama ihalesine katılacaklardır.  

5 - İhale, yeterlilik belgesi alan isteklilere bir yazı ile bildirilecek gün ve saatte, Genel 

Müdürlük Binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklif mektupları en geç ihalenin 
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yapılacağı gün ve saate kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmiş olacaktır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Kira süresi 30 (otuz) yıldır. 

7 - Kiraya verilecek olan İşletmeler için tespit edilen muhammen bedel ve geçici teminat 

aşağıdaki gibidir. (Teklif edilecek kira bedelinde KDV hariç olacaktır.) 

 

 İşletme Adı 
Kiralama 

Şekli 
Bağlı Olduğu İl 

Bir yıllık Muhammen 

Kira (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1 Karaköy Tamamı Samsun 1.445.000,00 86.700,00 

 

8 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde en yüksek 

yıllık kira bedeli esas alınacaktır.  

9 - Yapılan ihalede en yüksek kira teklifi veren istekli ile herhangi bir nedenle sözleşme 

yapılmaması halinde, takdiri TİGEM Yönetim Kuruluna ait olmak üzere sırası ile yeterlilik alarak 

en yüksek kira bedeli teklifi veren ikinci ve üçüncü istekliler ile teklif verdikleri İşletme için 

sözleşme yapılabilir. Ancak bu durumda ikinci ve üçüncü sıradaki teklif sahiplerinin geçici 

teminatlarını almamış olmaları veya Kuruma vermeleri gerekir. 

10 - Kira konusu işletmeler ile ilgili ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve diğer bilgi ve 

belgeleri içeren her bir dosya KDV dahil 5.000,- (Beşbin) TL karşılığında Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığı, Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresinden temin edilecektir. İhaleye girilebilmesi için ihale dosyası alınması mecburidir 

11 - İstekliler işletmeyi mahallinde görüp inceleyebileceklerdir. İhale dosyasında yer alan 

tüm bilgi, belge, sözleşme ve ekleri taraflarca okunarak basiretli bir iş adamı sıfatıyla 

incelenecektir. Ayrıca kira konusu yerler de basiretli bir iş adamı gibi görülüp, araştırılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde teklif sunan istekliler hakkında TİGEM tarafından mali istihbarat 

yapılabilecektir. 

12 - Kiraya verilecek işletmenin ekili ve dikili ürünlerine yapılan toprak işleme, ekim, 

sürüm, işçilik ve ilaçlama gibi masraflar TİGEM tarafından belirlenir ve bu bedel kiralama ihalesi 

üzerinde kalan istekliden sözleşmelerin imzalanmasından önce peşin olarak tahsil edilir.  

13 - Yapılan işlem, bir kiralama olduğundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri 

uygulanmayacak olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme 

imzalayıp imzalamamakta serbesttir.  

14 - Kiraya verilecek işletmelere ait gayrimenkuller üzerindeki takyitler (milli park, sit 

alanı, askeri alan, sulak alan vs.) ilgili işletmeye ait kira sözleşmesinin arazilere ilişkin bölümünde 

ve ihale dosyasında yer almaktadır. İstekliler kiralamak istedikleri işletme taşınmazlarına ilişkin 

bu bilgilerden haberdar olmadığını ileri süremez.  

15 - İhale ilanından İşletmenin devir ve teslimine ilişkin süreçteki noter masrafları, karar 

pulu ile taraflar arasında akdedilecek sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harç kiracıya 

aittir. 

16 - Bu ilan metni, ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve ihale sonucu düzenlenecek teslim 

tutanağı ve protokol ile birlikte bir ek olup, birlikte hüküm ifade ederler. 

İlan olunur. 

Adres                         : 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : (0-312) 417 84 70 

Faks: (0-312) 425 29 23 8187/1-1 
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ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN 

EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

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

İzleme Ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği 

Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya 

Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92 – 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2. İhale konusu  danışmanlık 

    hizmet işinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : İhale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, 

betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre 

düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik 

projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, idare 

ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde 

“mühendis” sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı 

denetimine ilişkin görevlerin (zemin, çevre, statik, 

elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, 

soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, 

medikal mühendislik) yerine getirilmesini sağlamak, 

hazırlanan “as-built” çizimlerini incelemek ve gerekli 

görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını 

tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 

(yirmisekiz) gün içinde idareye sunmak, 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına 

giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım 

talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren 

rapor ile birlikte tamamlama belgesinin 

yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde 

idareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması 

amaçlanmaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Ankara, Isparta 

c) İşin başlama  

ve bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 (Binseksen) takvim 

günüdür. İşletmeye geçişi müteakip nihai (kesin)  kabule 

kadar geçecek olan 720 (yediyüzyirmi) günlük süre 

hariçtir. 

3. İhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 
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b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara 

c) Tarihi ve saati : 13/10/2014 – 10:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

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

4.1.2.2. 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 sirkülerinin. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki birim fiyat teklif cetveli. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. 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. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’ den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir 

tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 

3.000.000,00 TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir. 

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluşmalıdır. 

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

kriterler: 
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4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler. 

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında 

denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri 

asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak 

alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi 

toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu Koşulu. 

4.3.2.1. Kilit personel 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. 

 

POZİSYON 
Asgari 

Tecrübe (Yıl) 
Adet 

   

1- Proje Yöneticisi 

(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama 

projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat 

aşamasında işin fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya 

mimarlık dallarında eğitim almış) 

10 1 

2- Tıbbi Donanım Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 

gerçekleştirmiş) 

5 1 

3- Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon 

planlaması veya yönetiminde görev almış) 

5 1 

4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı 

(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar 

mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi 

Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 

5 1 

5 - Hukukçu 

Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private 

Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately 

Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan 

projelerde danışmanlık yapmış olması. 

3 1 

6 - Mimari – Mühendislik Bürosu 

En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 06 Mayıs 2014 tarih, 28992 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı 

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az 200.000 m2 

kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri 

gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu. 
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Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım 

Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, 

Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur. 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında 

taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez. 

Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin 

kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır. 

Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi 

sunmak zorundadır. 

Kilit personel olarak kullanılacak Hukukçu İhale aşamasında Taahhüt edilerek istihdam 

edilebilir. Bu durumda Taahhüt edilen personelin Özgeçmişinin sunulması yeterlidir. 

4.3.2.2.Teknik Personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 

personelin ihale ilan tarihi itibariyle İsteklinin merkez ofisi bünyesinde çalışıyor olması asgari şart 

olarak istenmektedir. 

SIRA NO ÜNVANI ASGARİ ADET DENEYİM 

1. Mimar 1 15 YIL 

2. Mimar 1 5 YIL 

3. İnşaat Mühendisi 1 10 YIL 

4. Makine Mühendisi 1 10 YIL 

5. Harita Mühendisi 1 10 YIL 

6. Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

7. İç Mimar 1 5 YIL 

8. Elektrik Mühendisi 1 10 YIL 

TOPLAM  8  

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Teknik personel isteklinin bünyesinde bulunacağı gibi taahhüt yolu ile de sağlanabilir. 

Teknik personelin taahhüt edilmesi halinde Teknik personel özet tablosu buna uygun olarak 

doldurup taahhüt edilen teknik personel için sadece özgeçmiş belgesi sunulması yeterlidir. 

Teknik Personel proje ve yapım aşamasında Taahhüt teknik personel olarak istihdam 

edilebilir fakat gerek ihale aşamasında gerekse yapım aşamasında kilit personel olarak istihdam 

edilemezler. 

4.3.2.3. Taahhüt teknik personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi aşaması 

ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt 

teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması 

istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde 

bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Taahhüt edilen 

personel için özgeçmiş sunulmayacaktır. 
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1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Mimar 2 10 YIL 

3 İnşaat Mühendisi 2 10 YIL 

4 Makine Mühendisi 2 10 YIL 

5 Elektrik Mühendisi 2 10 YIL 

6 Harita Mühendisi 1 10 YIL 

7 Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

8 İç Mimar 1   5 YIL 

9 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1   5 YIL 

10 Jeoloji Mühendisi 1 10 YIL 

11 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

 TOPLAM 15  

2. Yapım aşaması   

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 2 10 YIL 

3 Mimar 7 5 YIL 

4 İnşaat Mühendisi 7 5 YIL 

5 Makine Mühendisi 5 5 YIL 

6 Elektrik Mühendisi 5 5 YIL 

7 Harita Mühendisi 1 5 YIL 

8 Peyzaj Mimarı 1 5 YIL 

9 Jeoloji Mühendisi 1 5 YIL 

10 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1 5 YIL 

11 İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı) 1 1 YIL 

12 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

TOPLAM  33  

 

İhalenin İsteklinin bünyesinde kalması halinde, kilit personel ve taahhüt teknik personel 

olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek 

veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı 

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve  

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ nı  teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2 

/1,2,3  maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : 

4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel Ortaklığı [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), 
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vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını 

yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap 

numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay – 

Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 8142/1-1 

————— 

KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN 

TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi 

İşine İlişkin İzleme Ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş 

Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin 

a) Adı ve adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya 

Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92 – 0 312 585 64 94 

c) Elektronik posta adresi : sygm@saglik.gov.tr - sygm.kamuozel@saglik.gov.tr 

2. İhale konusu danışmanlık 

    hizmet işinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : İhale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, 

betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre 

düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik 

projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, idare 

ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde 

“mühendis” sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı 
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denetimine ilişkin görevlerin (zemin, çevre, statik, 

elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, 

soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, 

medikal mühendislik) yerine getirilmesini sağlamak, 

hazırlanan “as-built” çizimlerini incelemek ve gerekli 

görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını 

tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 

(yirmisekiz) gün içinde idareye sunmak, 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına 

giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım 

talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren 

rapor ile birlikte tamamlama belgesinin 

yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde 

idareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması 

amaçlanmaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Ankara, Kocaeli 

c) İşin başlama  

    ve bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 (Binseksen) takvim 

günüdür. İşletmeye geçişi müteakip nihai (kesin)  kabule 

kadar geçecek olan 720 (yediyüzyirmi) günlük süre 

hariçtir. 

3. İhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara 

c) Tarihi ve saati : 14.10.2014 – 10:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.2.2. 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 sirkülerinin. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki birim fiyat teklif cetveli. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. 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. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir 

tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 

3.000.000,00 TL’den daha düşük olmaması gerekmektedir. 

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluşmalıdır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler. 

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında 

denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri 

asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak 

alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi 

toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu Koşulu. 

4.3.2.1. Kilit personel 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. 
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POZİSYON 
Asgari 

Tecrübe (Yıl) 
Adet 

1 - Proje Yöneticisi 

(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama 

projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat 

aşamasında işin fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya 

mimarlık dallarında eğitim almış) 

10 1 

2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 

gerçekleştirmiş) 

5 1 

3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması 

veya yönetiminde görev almış) 

5 1 

4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı 

(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar 

mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi 

Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 

5 1 

5 - Hukukçu 

Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private 

Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately 

Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan 

projelerde danışmanlık yapmış olması. 

3 1 

6 - Mimari – Mühendislik Bürosu 

En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 06 Mayıs 2014 tarih, 28992 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı 

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az 200.000 m2 

kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri 

gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım 

Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, 

Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur. 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 
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isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında 

taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez. 

Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin 

kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır. 

Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi 

sunmak zorundadır. 

Kilit personel olarak kullanılacak Hukukçu İhale aşamasında Taahhüt edilerek istihdam 

edilebilir. Bu durumda Taahhüt edilen personelin Özgeçmişinin sunulması yeterlidir. 

4.3.2.2.Teknik Personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 

personelin ihale ilan tarihi itibariyle İsteklinin merkez ofisi bünyesinde çalışıyor olması asgari şart 

olarak istenmektedir. 

 

SIRA NO ÜNVANI ASGARİ ADET DENEYİM 

1. Mimar 1 15 YIL 

2. Mimar 1    5 YIL 

3. İnşaat Mühendisi 1 10 YIL 

4. Makine Mühendisi 1 10 YIL 

5. Harita Mühendisi 1 10 YIL 

6. Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

7. İç Mimar 1    5 YIL 

8. Elektrik Mühendisi 1 10 YIL 

 TOPLAM 8  

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Teknik personel isteklinin bünyesinde bulunacağı gibi taahhüt yolu ile de sağlanabilir. 

Teknik personelin taahhüt edilmesi halinde Teknik personel özet tablosu buna uygun olarak 

doldurup taahhüt edilen teknik personel için sadece özgeçmiş belgesi sunulması yeterlidir. 

Teknik Personel proje ve yapım aşamasında Taahhüt teknik personel olarak istihdam 

edilebilir fakat gerek ihale aşamasında gerekse yapım aşamasında kilit personel olarak istihdam 

edilemezler. 

4.3.2.3. Taahhüt teknik personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi aşaması 

ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt 

teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması 

istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde 

bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Taahhüt edilen 

personel için özgeçmiş sunulmayacaktır. 
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1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Mimar 2 10 YIL 

3 İnşaat Mühendisi 2 10 YIL 

4 Makine Mühendisi 2 10 YIL 

5 Elektrik Mühendisi 2 10 YIL 

6 Harita Mühendisi 1 10 YIL 

7 Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

8 İç Mimar 1   5 YIL 

9 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1   5 YIL 

10 Jeoloji Mühendisi 1 10 YIL 

11 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

 TOPLAM 15  

2. Yapım aşaması   

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 2 10 YIL 

3 Mimar 7 5 YIL 

4 İnşaat Mühendisi 7 5 YIL 

5 Makine Mühendisi 5 5 YIL 

6 Elektrik Mühendisi 5 5 YIL 

7 Harita Mühendisi 1 5 YIL 

8 Peyzaj Mimarı 1 5 YIL 

9 Jeoloji Mühendisi 1 5 YIL 

10 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1 5 YIL 

11 İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı) 1 1 YIL 

12 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

TOPLAM  33  

 

İhalenin İsteklinin bünyesinde kalması halinde, kilit personel ve taahhüt teknik personel 

olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek 

veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı 

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve  

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ nı  teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2 

/1,2,3  maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : 
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4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel Ortaklığı [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), 

vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını 

yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap 

numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – 

Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 8143/1-1 

————— 

İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE 

HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin 

Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu 

Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun 

Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin 

a) Adı ve adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya 

Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92 – 0 312 585 64 94 

c) Elektronik posta adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2. İhale konusu danışmanlık 

    hizmet işinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : İhale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, 

betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre 

düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik 
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projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, idare 

ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde 

“mühendis” sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı 

denetimine ilişkin görevlerin (zemin, çevre, statik, 

elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, 

soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, 

medikal mühendislik) yerine getirilmesini sağlamak, 

hazırlanan “as-built” çizimlerini incelemek ve gerekli 

görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını 

tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 

(yirmisekiz) gün içinde idareye sunmak, 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına 

giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım 

talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren 

rapor ile birlikte tamamlama belgesinin 

yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde 

idareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması 

amaçlanmaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Ankara, İzmir 

c) İşin başlama  

    ve bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 (Binseksen) takvim 

günüdür. İşletmeye geçişi müteakip nihai (kesin)  kabule 

kadar geçecek olan 720 (yediyüzyirmi) günlük süre 

hariçtir. 

3. İhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara 

c) Tarihi ve saati : 13/10/2014 – 14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

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

4.1.2.2. 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 sirkülerinin. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki birim fiyat teklif cetveli. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. 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. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’ den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir 

tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 

3.000.000,00 TL’den daha düşük olmaması gerekmektedir. 

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluşmalıdır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler. 

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında 

denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri 

asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak 

alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi 

toplanarak değerlendirilmez. 
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4.3.2. Personel Durumu Koşulu. 

4.3.2.1. Kilit personel 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. 

 

POZİSYON 
Asgari 

Tecrübe (Yıl) 
Adet 

1 - Proje Yöneticisi 

(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama 

projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat 

aşamasında işin fiilen % 50’ sinde çalışmış mühendislik veya 

mimarlık dallarında eğitim almış) 

10 1 

2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 

gerçekleştirmiş) 

5 1 

3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması 

veya yönetiminde görev almış) 

5 1 

4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı 

(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar 

mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi 

Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 

5 1 

5 - Hukukçu 

Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private 

Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately 

Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan 

projelerde danışmanlık yapmış olması. 

3 1 

6 - Mimari – Mühendislik Bürosu 

En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 06 Mayıs 2014 tarih, 28992 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı 

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az 200.000 m2 

kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri 

gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım 

Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, 

Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur. 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında 

taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez. 
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Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin 

kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır. 

Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi 

sunmak zorundadır. 

Kilit personel olarak kullanılacak Hukukçu İhale aşamasında Taahhüt edilerek istihdam 

edilebilir. Bu durumda Taahhüt edilen personelin Özgeçmişinin sunulması yeterlidir. 

4.3.2.2.Teknik Personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 

personelin ihale ilan tarihi itibariyle İsteklinin merkez ofisi bünyesinde çalışıyor olması asgari şart 

olarak istenmektedir. 

 

SIRA NO ÜNVANI ASGARİ ADET DENEYİM 

1. Mimar 1 15 YIL 

2. Mimar 1   5 YIL 

3. İnşaat Mühendisi 1 10 YIL 

4. Makine Mühendisi 1 10 YIL 

5. Harita Mühendisi 1 10 YIL 

6. Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

7. İç Mimar 1   5 YIL 

8. Elektrik Mühendisi 1 10 YIL 

TOPLAM  8  

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Teknik personel isteklinin bünyesinde bulunacağı gibi taahhüt yolu ile de sağlanabilir. 

Teknik personelin taahhüt edilmesi halinde Teknik personel özet tablosu buna uygun olarak 

doldurup taahhüt edilen teknik personel için sadece özgeçmiş belgesi sunulması yeterlidir. 

Teknik Personel proje ve yapım aşamasında Taahhüt teknik personel olarak istihdam 

edilebilir fakat gerek ihale aşamasında gerekse yapım aşamasında kilit personel olarak istihdam 

edilemezler. 

4.3.2.3. Taahhüt teknik personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi aşaması 

ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt 

teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması 

istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde 

bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Taahhüt edilen 

personel için özgeçmiş sunulmayacaktır. 
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1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması 

 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Mimar 2 10 YIL 

3 İnşaat Mühendisi 2 10 YIL 

4 Makine Mühendisi 2 10 YIL 

5 Elektrik Mühendisi 2 10 YIL 

6 Harita Mühendisi 1 10 YIL 

7 Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

8 İç Mimar 1   5 YIL 

9 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1   5 YIL 

10 Jeoloji Mühendisi 1 10 YIL 

11 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

 TOPLAM 15  

2. Yapım aşaması   

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 2 10 YIL 

3 Mimar 7 5 YIL 

4 İnşaat Mühendisi 7 5 YIL 

5 Makine Mühendisi 5 5 YIL 

6 Elektrik Mühendisi 5 5 YIL 

7 Harita Mühendisi 1 5 YIL 

8 Peyzaj Mimarı 1 5 YIL 

9 Jeoloji Mühendisi 1 5 YIL 

10 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1 5 YIL 

11 İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı) 1 1 YIL 

12 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

TOPLAM  33  

 

İhalenin İsteklinin bünyesinde kalması halinde, kilit personel ve taahhüt teknik personel 

olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek 

veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı 

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve  

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ nı  teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2 

/1,2,3  maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : 
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4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel Ortaklığı [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), 

vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını 

yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap 

numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. 

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

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – 

Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 8144/1-1 

————— 

KONYA KARATAY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE 

HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin 

Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu 

Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya 

Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92 – 0 312 585 64 94 

c) Elektronik posta adresi : sygm@saglik.gov.tr - sygm.kamuozel@saglik.gov.tr 

2. İhale konusu danışmanlık 

    hizmet işinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : İhale kapsamında yer alan bütün binaların mimari, 

betonarme, elektrik, mekanik, altyapı ile çevre 

düzenlemesi ve hastanede medikal mühendislik 

projelerinin kontrolü ve organizasyonunu yapmak, idare 

ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde 
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“mühendis” sıfatıyla yapması düşünülen tüm yapı 

denetimine ilişkin görevlerin (zemin, çevre, statik, 

elektrik, elektronik, mekanik (sıhhi tesisat ve ısıtma, 

soğutma, havalandırma), yangın, asansör, otomasyon, 

medikal mühendislik) yerine getirilmesini sağlamak, 

hazırlanan “as-built” çizimlerini incelemek ve gerekli 

görüşlerini içeren rapor ile birlikte, komple bir takımını 

tamamlama belgesinin yayınlanmasından sonra 28 

(yirmisekiz) gün içinde idareye sunmak, 

Yüklenici tarafından hazırlanan, inşaatların kapsamına 

giren her türlü donanım ve tesisatın işletim ve bakım 

talimatlarını incelemek ve gerekli görüşlerini içeren 

rapor ile birlikte tamamlama belgesinin 

yayınlanmasından sonra 28 (yirmisekiz) gün içinde 

idareye teslim etmek gibi hizmetlerin alınması 

amaçlanmaktadır. 

b) Yapılacağı yer : Ankara, Konya 

c) İşin başlama  

    ve bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1080 (Binseksen) takvim 

günüdür. İşletmeye geçişi müteakip nihai (kesin)  kabule 

kadar geçecek olan 720 (yediyüzyirmi) günlük süre 

hariçtir. 

3. İhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. 

No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara 

c) Tarihi ve saati : 14.10.2014 – 14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki birim fiyat teklif cetveli. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. 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. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir 

tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 

3.000.000,00 TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir. 

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluşmalıdır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler. 

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 80.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin; 

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek veya en az % 80 oranında 

denetlemek veya yönetmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri 

asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak 

alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi 

toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu Koşulu. 

4.3.2.1. Kilit personel 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen kilit personelin çalıştırılması istenmektedir. 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

POZİSYON 
Asgari 

Tecrübe (Yıl) 
Adet 

1 - Proje Yöneticisi 

(200 yataklı bir hastanenin konsept proje aşamasından, uygulama 

projesi aşamasına kadar olan süreçte görev almış veya inşaat 

aşamasında işin fiilen %50’ sinde çalışmış mühendislik veya 

mimarlık dallarında eğitim almış) 

10 1 

2 - Tıbbi Donanım Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin tıbbi planlamasını 

gerçekleştirmiş) 

5 1 

3 - Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı 

(Biomedikal, tıp, işletme, mimarlık veya mühendislik dallarında 

eğitim almış, en az 200 yataklı bir hastanenin operasyon planlaması 

veya yönetiminde görev almış) 

5 1 

4 - Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısı   

(Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar 

mühendisliğinde eğitim almış, 200 yataklı bir hastanenin Bilgi 

Teknolojileri alt yapısını planlamış, uygulamış veya denetlemiş) 

5 1 

5 - Hukukçu 

Hukuk eğitimi almış, Kamu Özel Ortaklığı [Public Private 

Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately 

Financed Projects (PFP), Built-Operate-,vb.] Modeli ile yapılan 

projelerde danışmanlık yapmış olması. 

3 1 

6 - Mimari – Mühendislik Bürosu 

En az 400 yataklı bir hastanenin ya da 06 Mayıs 2014 tarih, 28992 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı 

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin (V B) Grubu ve üstü en az 200.000 m2 

kapalı alana haiz bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin veya uygulama projeleri 

gerçekleştirmiş veya kontrolörlüğünü yapmış mimarlık - mühendislik bürosu. 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak istenen kilit personellerden Proje Yöneticisi, Tıbbi Donanım 

Planlayıcısı, Operasyon ve Hastane Yönetimi Planlayıcısı, Bilgi Teknolojileri Uygulayıcısının 

ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, 

Hukukçunun ise sözleşme öncesi istihdam edilmesi zorunludur. 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Kilit personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında 

taahhüt teknik personel olarak istihdam edilemez. 

Kilit personel yukarıda belirtilen nitelikte ki iş deneyimine sahip olduğuna ilişkin 

kanıtlayıcı belge olarak iş deneyim belgesi sunmak zorundadır. 

Mimarlık – Mühendislik Bürosu Mimarlık bürosu büro tescil ve iş deneyim belgesi 

sunmak zorundadır. 

Kilit personel olarak kullanılacak Hukukçu İhale aşamasında Taahhüt edilerek istihdam 

edilebilir. Bu durumda Taahhüt edilen personelin Özgeçmişinin sunulması yeterlidir. 

4.3.2.2.Teknik Personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 

personelin ihale ilan tarihi itibariyle İsteklinin merkez ofisi bünyesinde çalışıyor olması asgari şart 

olarak istenmektedir. 
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SIRA NO ÜNVANI ASGARİ ADET DENEYİM 

1. Mimar 1 15 YIL 

2. Mimar 1   5 YIL 

3. İnşaat Mühendisi 1 10 YIL 

4. Makine Mühendisi 1 10 YIL 

5. Harita Mühendisi 1 10 YIL 

6. Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

7. İç Mimar 1   5 YIL 

8. Elektrik Mühendisi 1 10 YIL 

TOPLAM  8  

 

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, 

kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; 

isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Teknik personel isteklinin bünyesinde bulunacağı gibi taahhüt yolu ile de sağlanabilir. 

Teknik personelin taahhüt edilmesi halinde Teknik personel özet tablosu buna uygun olarak 

doldurup taahhüt edilen teknik personel için sadece özgeçmiş belgesi sunulması yeterlidir. 

Teknik Personel proje ve yapım aşamasında Taahhüt teknik personel olarak istihdam 

edilebilir fakat gerek ihale aşamasında gerekse yapım aşamasında kilit personel olarak istihdam 

edilemezler. 

4.3.2.3. Taahhüt teknik personel. 

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak kesin ve uygulama projesi aşaması 

ve yapım aşamasında çalışmak üzere aşağıda tablolarda belirtilen pozisyon ve nitelikte taahhüt 

teknik personelin iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde işyerinde devamlı bulundurulması 

istenilmektedir. Aşağıda belirtilen nitelikteki taahhüt teknik personeli iş mahallinde 

bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur. Taahhüt edilen 

personel için özgeçmiş sunulmayacaktır. 

 

1. Kesin ve Uygulama projesi aşaması 

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Mimar 2 10 YIL 

3 İnşaat Mühendisi 2 10 YIL 

4 Makine Mühendisi 2 10 YIL 

5 Elektrik Mühendisi 2 10 YIL 

6 Harita Mühendisi 1 10 YIL 

7 Peyzaj Mimarı 1 10 YIL 

8 İç Mimar 1   5 YIL 

9 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1   5 YIL 

10 Jeoloji Mühendisi 1 10 YIL 

11 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

TOPLAM  15  
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2. Yapım aşaması   

SIRA NO ÜNVANI ADET DENEYİM 

1 Proje Müdürü (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 1 15 YIL 

2 Şantiye Şefi (Mimar veya İnşaat Mühendisi) 2 10 YIL 

3 Mimar 7 5 YIL 

4 İnşaat Mühendisi 7 5 YIL 

5 Makine Mühendisi 5 5 YIL 

6 Elektrik Mühendisi 5 5 YIL 

7 Harita Mühendisi 1 5 YIL 

8 Peyzaj Mimarı 1 5 YIL 

9 Jeoloji Mühendisi 1 5 YIL 

10 Tıbbi Ekipman Uzmanı 1 5 YIL 

11 İş Güvenliği Uzmanı (En Az C Sınıfı) 1 1 YIL 

12 Hastane İşletmecisi 1 10 YIL 

TOPLAM  33  

 
İhalenin İsteklinin bünyesinde kalması halinde, kilit personel ve taahhüt teknik personel 

olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek 
veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 
İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 
4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı 
İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ nı teknik 
teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 
İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2 

/1,2,3 maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler : 
4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel Ortaklığı [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), 
vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını 
yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 
alınarak belirlenecektir. 

6. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 
yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap 
numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
9. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay – 
Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

11. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif 
verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 
değildir. 8145/1-1 
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DE 22000 (EMD G26CW-2) ve DE 33000 (EMD GT26CW-2) TİPİ LOKOMOTİFLERDE 

KULLANILMAK ÜZERE 145 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/111781 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 145 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 16/10/2014 Perşembe günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8189/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 14/04/2014 tarih ve Sor. No: 2014/57267 

sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan ön inceleme neticesinde; Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu İstanbul Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Kartal Koşuyolu Yüksek 

İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli As.Dr.Ayhan KÜP hakkında İstanbul 

Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 05/06/2014 tarih ve 2014/159 sayılı 

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar, müşteki Alkan KAYA'ya tebligat 

adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 

28. ve 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 8164/1-1 

—— • —— 

Bursa Valiliğinden: 

Karar No : 81 

Karar Tarihi : 02/06/2014 

Müşteki : Ali Teke  

Sanık : Tufan KURBAN Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Yol Yapım 

Başmühendisi 

Valiliğimiz tarafından alınan 02/06/2014 tarih ve 81 sayılı Soruşturma İzni 

Verilmemesine kararı müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekiye ilanen tebliğ olunur. 

 8177/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : İzmir Trafik Vakfı 

VAKFEDENLER : Rıza AKÇA, Mesut SANCAK 

VAKFIN İKAMETGAHI : İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İzmir 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/07/2014 tarih ve E:2014/120, K:2014/235 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI:  Ülkemizde çok büyük sayılarda can kaybına, pek çok insanın mal 

kaybına, pek çok insanın yaralanıp sakat kalmasına, beşeri ve maddi milli servetin heder 

olmasına, hadiseden doğrudan etkilenmeyenlerin de beklemedikleri anda meydana gelen ölüm ve 

yaralanmalardan dolayı ağır psişik rahatsızlıklara uğramalarına yol açan trafik kazalarının İzmir 

İli hudutları içerisindeki bilançosu da Ülke genelindeki sayı ile doğru orantılı olarak büyük 

miktarlara ulaşmaktadır. Bu kazaların önlenebilmesi veya en az seviyeye indirgenebilmesini 

temin edecek her türlü tedbiri almak, vuku bulan kazaları bir an önce haber alabilmek, olay 

mahalline karadan ve icap ederse havadan yeterli donanıma sahip araçlarla en çabuk biçimde 

ulaşıp ehliyetli ilk yardım ekibi ile kurtarma ve ilk yardımı gerçekleştirebilmek, bu işler için 

gerekirse hava-kara nakliye işletmeleri, sağlık kuruluşları tesis etmek ve işletmek, hastanelerle ilk 

yardım merkezleri kurmak. Sakat kalanlara yardım için rehabilite merkezleri oluşturmak, kazaları 

azaltmak için her nevi eğitim çalışmaları ile propaganda faaliyetlerinde bulunmak, bu işler için 

gerektiğinde şirketler kurmak, Trafik hizmetlerinde çalışan görevlilere her türlü yardımda 

bulunmak, Trafik hizmetlerinde kullanılan araçlarla Trafik personelini her türlü riske karşı 

sigortalamak, bu iş için icap ederse acentelik tesis etmek, Trafik birimlerini teknik teçhizat 

bakımından güçlendirmek, İzmir trafiğinin daha düzenli olmasını temin edip kazaları ve 

kazalardan doğacak riski en aza indirecek her türlü çalışmayı yapmak, bu amaca ulaşabilmek için 

her türlü işletmeleri kurmak, tasarruflarda bulunmak, bu işler için İzmir halkının ve Türk 

Ulusunun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI :50.000-TL nakit 

YÖNETİM KURULU : 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın tüm 

malvarlığı Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8190/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Rehber 

Öğretmeni (Emekli) Sevilay ENGİN hakkında, Maarif Müfettişleri Başkanlığı tarafından yapılan 

inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 04/07/2014 tarih ve 663.07/09 sayılı raporda 

getirilen; 

2013 Mayıs ve Haziran ayı maaşlarının yasal faizi ile de geri ödenmesi" teklifi adı 

geçenin adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ 

olunur. 8148/1-1 

————— 

İLAN TUTANAĞI 

Müdürlüğümüze gelen Ankara l. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20.06.2006 tarih, 2006/86 

dosya no ve 2006/232 sayılı Gerekçeli Kararı, İlçemiz Cumhuriyet Lisesi eski Müdür Yardımcısı 

Şahabettin Bülent OYA'ya, adresinin bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat 

Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 8149/1-1 
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Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi 

Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 

Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler 

bölümünde yer almaktadır. 

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük 

gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. 

maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. 

maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VEYA ALANI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

FİZİK Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1  

KİMYA Anorganik Kimya Doçent 1  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İŞLETME Yönetim ve Organizasyon Doçent 1  

 8147/1-1 

—— • —— 
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

2960407555 vergi numaralı Dikici Konfeksiyon ve Ev Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti adına 

tanzimli 2013/D1- 05300 ve 2013/D1-05323 sayılı DİİB'ler kapsamı Müdürlüğümüzce onaylı 

04.09.2013 / IM046970- 04.09.2013 / IM047033-04.09.2013 / IM047005-04.09.2013/ IM047057-

13.11.2013 / IM060506- 14.11.2013 / IM060519-16.il.2013 / IM061015-16.11.2013/ IM061018 

tarih/sayılı beyannamelerden kaynaklanan amme alacağı tutarı 2.074.044,06 TL nin tahsili için 

Gümrük Kanunun 238/1'inci maddesi uyarınca 29.04.2014 tarih 275 sayılı, 29.04.2014 tarih ve 

1276 sayılı Para Cezası Kararı ve 27.06.2014 tarih ve 100 sayılı, 27.06.2014 tarih ve 101 sayılı Ek 

Tahakkuk Kararı düzenlenerek anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve 

firma ortaklarının adreslerine gönderilmiş ise de tebliğ edilmediğinden iade edilmiştir. 

Bu nedenle; Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi 

bulunmadığından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Para Cezası ve Ek Tahakkuk Kararlarımızın, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Ve 29. Maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı kanunun 

31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48-52. maddeleri 

uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 

 8163/1-1 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-51 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/30621 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Altılar Gıda Turizm Nakliyat Akaryakıt Kuyumculuk Otomotiv 

İhtiyaç Maddeleri İnşaat Hayvancılık Tarım ve Orm. Ür. San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin, 19/06/2013 

tarihli denetime göre, istasyon otomasyon sistemindeki arızaya ilişkin olarak sözleşmeli 

dağıtıcısına gerekli bildirimde bulunmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ondördüncü 

fıkrasına aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri gereğince belirlenen 70.000,- TL.; 

yanı sıra, mezkur bayinin sözleşmeli dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının ise 5015 

sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 

inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle de hakkında 5015 sayılı Kanunun 

6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt 

bendi ile aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereğince belirlenen 170.000, -TL. tutarındaki idari 

para cezasının, anılan bayinin aynı fiili 20/10/2012 tarihli tespite göre işlemiş olması nedeniyle 

163.111, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 20/03/2013 tarih ve 4322-78 sayılı 

Kurul Kararının 10/05/2013 tarihinde ilgiliye tebliğ edilmesi ve ceza uygulanan fiilin iki takvim 

yılı geçmeden tekerrüren işlenmesi sebebiyle aynı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca söz konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak suretiyle 340.000, -TL. olarak 

uygulanmak suretiyle toplam 410.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını 

kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 410.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/1/1-1 

————— 

Kurulun; 28/05/2014 tarihli ve 5040-40 sayılı Kurul Kararı ile 28/11/2013 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere, “Ömertepe (Elmalık) Köyü Köy Sokağı No:98/A (Ada:- 

Pafta:- Parsel:378) Merkez/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 10/10/2013 

tarihli ve BAY/939-82/33316 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Bolpet Petrol 

Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, “Yavuz Selim Mahallesi Ahmet 

Yesevi Caddesi 26/5 Sokak No:1 (Pafta: 245DT1B Ada: 419 Parsel: 7-8) Bağcılar/İstanbul” 
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adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 18/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31287 sayılı 

akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Genç Petrol Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden akaryakıt ikmali yaparak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun 

“Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci  fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek 

elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin 

ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların 

bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 

“Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer 

alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine 

göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini 

yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Bolpet Petrol Ürünleri Nakliye Gıda 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin üçüncü fıkrası, yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi gereğince 

belirlenen 170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/2/1-1 

————— 

Kurul 17/04/2014 tarih ve 4976/61 sayılı Kararı ile, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-

1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin 24.01.2013 tarihinde yapılan denetimde bayisinin akaryakıt istasyonunda otomasyon 

sisteminin çalışmaması ile istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızanın meydana geliş 

tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içerisinde tamir edilmemesi ve dağıtıcı bayiyi tanıtıcı tescilli 

marka işareti olarak halen eski dağıtıcıya ait giydirmenin bulunması sebebiyle istenilen savunması 

değerlendirilmiş olup; ilgili lisans sahibinin süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Z 

Petrol Enerji Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 

1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 6 Temmuz 

2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul 

Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin (8) 

inci ve (11) inci bendine aykırı hareket etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt 

bendi gereğince belirlenen 850.000.-TL, 
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2) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

hükümlerine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) ve (g) bendine aykırı hareket etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi 

gereğince belirlenen 70.000.-TL, olmak üzere toplamda 920.000.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000.-TL (Dokuzyüzyirmibin TL) tutarındaki idari 

para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 8152/3/1-1 

————— 

Kurul’un 18/02/2014 tarih ve 4886/5 sayılı Kararı ile; 20/05/2010  tarih ve DAĞ/2566-

8/27738 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret 

Anonim Şirketi’nin yapılan bir inceleme kapsamında 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarla 

talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin 

Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkrası hükümlerine ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 

üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yedinci 

maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 17/01/2013 tarih ve 4247-21 sayılı Kurul 

Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup  lisans sahibinin; 

a) 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarımızla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma 

ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat 

ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine ve “Lisans 

Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) 

bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket 

ettiği, 

b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans 

sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı hareket etmekten dolayı 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 
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Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/4/1-1 

————— 

Kurul’un 18/02/2014 tarih ve 4886/4 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarih ve DAĞ/3715-

1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin yapılan bir inceleme kapsamında 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarla talep 

edilen bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin Toplanması, 

Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası 

hükümlerine ve “Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yedinci 

maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi sebebiyle 17/01/2013 tarih ve 4247-20 sayılı Kurul 

Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibinin; 

a) 26/07/2012 ve 26/09/2012 tarihli yazılarımızla talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma 

ibraz etmeyerek, 5015 sayılı Kanunun “Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat 

ve Sigorta” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine ve “Lisans 

Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri” başlıklı ile 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) 

bendine ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesi hükümlerine aykırı hareket 

ettiği, 

b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans 

sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı hareket etmekten dolayı 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/5/1-1 

————— 

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/54 sayılı Kurul Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve 

DAĞ/2566-8/27738 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi 

Ticaret Anonim Şirketi’nin bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak 

sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve 

Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci 

fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olması 

sebebiyle 23/05/2013 tarih ve 4421-57 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı 

savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca 

değerlendirilmiş olup lisans sahibinin; 

a) Bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak sağlamaması, 

otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve Kuruma 

yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına 

ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans 

sahibi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca 850.000,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
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bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/6/1-1 

————— 

Kurul’un 13/02/2014 tarihli ve 4880/53 sayılı Kurul Kararı ile; 01/03/2012 tarih ve 

DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak 

sağlamaması, otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve 

Kuruma yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci 

fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olması 

sebebiyle 23/05/2013 tarih ve 4421-56 sayılı Kurul Kararı ile ilgili lisans sahibinden yazılı 

savunma istenmiş olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca 

değerlendirilmiş olup lisans sahibinin; 

a) Bayilerine kurduğu otomasyon sisteminin çalışmasını tam olarak sağlamaması, 

otomasyon sisteminin verilerini doğru ve tam biçimde Kurumla paylaşmaması ve Kuruma 

yapmak zorunda olduğu bildirimleri yapmaması eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Kanunun 7 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına 

ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine aykırı olduğu, 

b) Yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, anlaşıldığından lisans 

sahibi hakkında 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca 850.000,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL, tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/7/1-1 

————— 

Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-39 sayılı Kararı ile, Özimpet İnşaat Petrol Ürünleri 

Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde 

BAY/939-82/31156 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol 

Nakliye Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle 
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bayilik lisansı olmaksızın akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarına aykırı olması ve mezkûr kişinin bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın 

hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf 

hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlemesi sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 67.962, -TL. tutarında idari para 

cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/8/1-1 

————— 

Kurul’un 15/05/2014 tarih ve 5014-50 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti.’nin “Üçtepe Köyü 11.Km. Bismil / DİYARBAKIR” adresinde BAY/939-82/30899 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Abdulkerim UĞURTAY - Kikan Petrol unvanlı 

bayisine ait tesiste 20/02/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetim neticesinde yeraltı tanklarının 

otomasyon sistemine bağlı olmadığının tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin yedinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (ö) 

bendine ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 

aykırı olması sebebiyle anılan dağıtıcı lisansı sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt 

bendi hükümleri uyarınca belirlenen 850.000, -TL.; yanı sıra, ilgili dağıtıcının 01/01/2013 

tarihinden itibaren Abdulkerim UĞURTAY - Kikan Petrol unvanlı bayisine ait günlük istasyon 

otomasyon sistemi verilerini Kuruma sağlamamış olduğunun tespit edilmesinin ise 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 

inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 

inci maddesi hükümlerine aykırı olması sebebiyle de hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,- TL. olmak 

üzere toplam 920.000, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 920.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/9/1-1 

————— 

Kurul’un 19/06/2014 tarih ve 5068-37 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/31156 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sam-Yak Grup Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/11/2012 tarihinde sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Özimpet İnşaat 

Petrol Ürünleri Oto Yedek Parça Kimya ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden, yanı sıra 

01/02/2013, 14/02/2013 ve 01/03/2013 tarihlerinde ise yine sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-

Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda 

Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 

inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişi hakkında 2012 yılındaki 

fiil için 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler 

için belirlenen 163.111, -TL.; yanı sıra, 2013 yılındaki fiil için de 5015 sayılı Kanunun 6455 

sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 

aynı fıkranın (d) bendi hükümleri gereğince belirlenen 170.000, -TL. olmak üzere toplam 

333.111, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 333.111, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 8152/10/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8198/1/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8198/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8198/3/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 

 

 



10 Eylül 2014 – Sayı : 29115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2014 – Sayı : 29115

Sayfa

1

2

3

4

28

43

46
47
57

66
74

121
129
132
132
133
133
134
134
135
135
136

137
139
176

190

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
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