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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1985 tarihli ve 18836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplantı

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer

alan “hükümet komiseri ve yardımcılarının,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“e) Mahallin en büyük mülkî âmiri; İllerde vali, ilçelerde kaymakamı,”

“g) Genel kolluk kuvvetleri; il içinde görevli veya o ilde geçici olarak görevlendirilmiş

polis ve jandarma birliklerini,”

“j) İrtibat kurulu; Mahallin güvenlik amirinin görevlendirdiği bir kolluk görevlisinin

başkanlığında, düzenleme kurulu başkanının görevlendirdiği en az iki üyeden oluşan kurulu,

k) Mahallin güvenlik amiri; İllerde il emniyet müdürü ve il jandarma komutanını, ilçe-

lerde ilçe emniyet müdürü/amiri ve il merkez/ilçe jandarma komutanını,

l) Yetkili kolluk amiri; Mahallin güvenlik amiri tarafından toplantı ya da gösteri yürü-

yüşündeki güvenlik tedbirlerinden sorumlu kılınan en rütbeli emniyet ve jandarma personelini,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 - Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki

hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

a) İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel

asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve Kanunun

22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük

Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği

ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğin-

deki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında

mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu düzeni ve genel asayişin temini ba-

kımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yıl içerisinde

aynı usulle değiştirilebilir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate

alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir.

b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik

ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Ayrıca, kuvvet talep edile-

cek askeri birlik komutanlığına da bildirilir.

c) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak deği-

şiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur.

ç) Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçe-

lerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük

yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (e), (f), (g) ve

(j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı

maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma

teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı,

yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeleri top-

lantı yerine sokmak isteyen kişileri önlemek, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini

haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,”

“f) Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınarak veya bu işaret ve

amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini gizle-

mek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri

yürüyüşlerine katılan ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha,

araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayın-

layarak, toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak isteyen kişileri önlemek amacıyla, bu gibilerin

varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,”

“g) Halkı suç işlemeye özendirici konuşmaları önlemek,”
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“j) Toplantının ve gösteri yürüyüşünün kanunlara uygun yürütülmesi amacı ile yetkili

kolluk amirince istenen hususları yerine getirmek ve çalışmalarına yardımcı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 - Düzenleme kurulu, başkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri yü-

rüyüşü başlamadan önce toplantı yerinde hazır  bulundurmak  ve bunların toplantının bittiği,

katılanların tamamen dağıldığı yetkili kolluk amirince kendilerine bildirilinceye kadar toplantı

yerinde kalmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan

tutanak, düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.

Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüşünde sükun ve

düzen sağlanamaz veya toplantı ve gösteri yürüyüşü amacı dışına çıkarsa, kurul veya toplana-

madığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhal yetkili kolluk amirine bil-

dirir. Bu durum, düzenleme kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu ortadan

kaldırmaz.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme

kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine getirilmesi için kararın ilanı dahil, her türlü gayreti

göstermek zorundadırlar.

Kanuna uygun olarak başlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüşü, daha sonra Kanunun

23 üncü maddesinde belirtilen Kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması

sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşü hâline dönüşürse:

a) Düzenleme kurulu veya kurul başkanı toplantı veya gösteri yürüyüşünün sona erdi-

ğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.

b) Düzenleme kurulunun veya kurul başkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde,

durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en

büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.

c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit

edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini görevlen-

direrek olay yerine gönderir.

Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını

ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Güvenlik kuvvetlerine karşı fiili saldırı

veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kişilere karşı fiili saldırı hali mevcutsa, ihtara

gerek olmaksızın zor kullanılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gü-

venlik kuvvetleri âmiri” ibaresi “yetkili kolluk amiri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hükümet

komiseri” ibaresi “yetkili kolluk amiri” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “mahallî mülkî

âmirine” ibaresi “yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine” şeklinde

değiştirilmiştir.

5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g), (h)

ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “O yerin yetkili” ibaresi “Mahallin”

olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Toplantının huzur ve sükununu bozanları, düzenleme kurulunun isteği üzerine top-

lantı yerinden uzaklaştırmak,”

“e) Kanuna uygun olarak başlayıp kanuna aykırı duruma dönüştüğü, düzenleme kurulu

aracılığı ile topluluğa ilan edilmesine rağmen dağılmayan topluluğa, kanuna uyarak dağılma-

larını dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar etmek ve topluluk dağılmazsa basınçlı ve/veya

boyalı su veya diğer zor kullanma araçları ile zor kullanarak topluluğu belirlenen güzergahtan

dağıtmak,”

“g) Toplantı veya yürüyüşe ateşli silah veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı

olanlar dâhil patlayıcı madde veya her türlü kesici, delici alet veya taş, sopa, demir ve lastik

çubuklar, boğma teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici, boğucu araçlar veya

yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve ben-

zeri maddeler veya kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha,

araç ve gereçler taşıyarak katılanlar veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları

ile yayın yapanlar bulunuyorsa bunları olay yerinden uzaklaştırarak toplantı ve gösteri yürü-

yüşünün devamını sağlamak, ancak bunların sayıları ve davranışları, toplantı ve gösteri yürü-

yüşünü kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşü niteliği kazandıracak derecede ise, yukarıdaki

bent hükümlerine göre hareket etmek,”

“h) Kanuna aykırı olarak başlayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde olayı derhal ma-

hallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri

alıp, topluluğa dağılmalarını, aksi durumda zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında bulunmak

ve topluluk dağılmazsa basınçlı ve/veya boyalı su veya diğer zor kullanma araçları ile zor kul-

lanarak dağıtmak,”

“l) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında suç işleyenleri, yukarıdaki bentlerde belirtilen

emir ve ihtarların yapılmasına gerek duymadan yakalamak ve haklarında yer ve zaman kaydına

bakılmaksızın, genel hükümlere göre işlem yapmak,”

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri

kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler

şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında bir amaçla kullanılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mahallin

genel kolluk âmir ve komutanları” ibaresi “mahallin güvenlik amirleri” şeklinde değiştirilmiş,

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca mahallin güvenlik amiri tarafından, asayiş harekat merkezinde görevlendiri-

lenlerin dışında bir personel de askeri birlik harekat merkezinde görevlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “top-

lantı veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamaya veya iki ayı geçmemek üzere ertelemeye yetkili-

dir.” ibaresi “belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine

dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 - Mahallin en büyük mülki amirince düzenleme kurulu başkan ve üyelerine

yapılacak her türlü tebligat il merkezlerinde il hukuk işleri müdürlüklerince; ilçe merkezlerinde

ise ilçe yazı işleri müdürlükleri veya ilçe hukuk işleri şeflikleri tarafından yapılır.

Acil hallerde bu tebligat güvenlik kuvvetlerine yaptırılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 - Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini

sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile 5442 sayılı

Kanunun 11 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında,

mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi

ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev ve-

rebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek

zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile ger-

çek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre

sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.

Birinci fıkrada valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakamlar tarafından da kulla-

nılabilir.

Mahallin en büyük mülki amirliğince toplantının güvenliği için, kurum ve kuruluşlardan

sağlanan araç-gereç ve ilgili personel toplantı sonuna kadar mahallin güvenlik amirinin emrine

girer.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Bakanları

birlikte yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Ba-

kanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desinin dördüncü fıkrasının (ç) bendenin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az beş yıl" iba-

resinden sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında

en az sekiz yıl" ibaresi, (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az iki yıl" ibaresin-

den sonra gelmek üzere ", Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı veya İstatistikçi unvanında en az

altı yıl" ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(2) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla Ba-

kanlıkta en az altı ay hizmetinin bulunması ve 31 inci maddede belirlenen özel şartları taşıması

gerekir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi

eklenmiştir.

"c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,"

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki "ilan edil-

diği" ibaresi "kesinleştiği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "birimlerce

belirlenecek" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c)

bendi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

"c) Sınavın Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yaptırılması

halinde, Personel Genel Müdürlüğünden bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Per-

sonel Genel Müdürlüğünden ve/veya ilgili merkez birimlerinden üyelerin katılımıyla toplam

beş kişiden,"

"(3) Sınav sorularının, sınavı yapan kurum ve sınav kurulunun işbirliği ile hazırlanması

esastır. İl atamalı unvanların sorularının hazırlanmasında, ilgili merkez birimi ve/veya Personel

Genel Müdürlüğü koordinasyonla görevlidir."

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2006 26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/4/2008 26836

2- 23/10/2009 27385

3- 23/2/2011 27855

4- 19/3/2011 27879

5- 6/10/2011 28076

6- 12/7/2012 28351

7- 21/12/2012 28504

8- 18/12/2013 28855

9- 7/5/2014 28993

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI 

TESCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri

ve Bürolarının tescil işlemlerinin yapılmasını, mesleki faaliyetlerinin Harita ve Kadastro

Mühendisleri Odası tarafından izlenmesini ve denetimini, lisanslı harita ve kadastro bürolarının

meslekî faaliyet denetimi açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına

ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarını

ve bu kapsamda üretilen harita mühendislik hizmetlerini ve Lisanslı Harita Kadastro Mü-

hendislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 ve 39 uncu maddelerine ve 16/6/2005 tarihli ve 5368 sa-

yılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) HKM: Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya yüksek mühendisini,

b) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

c) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve

Büroları Hakkında Kanunu,

ç) LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

d) LİHKAB Büro Tescil Belgesi: HKMO’ya kayıt ve tescilini yaptıran LİHKAB’ın,

LİHKAB hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

e) LİHKAB Yönetmeliği: 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,

f) Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini,

g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ğ) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

LİHKAB Tescili, Tescil İçin Gerekli Koşullar, Tescil Yenilemesi

LİHKAB tescili

MADDE 5 – (1) Kanun ve LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde lisans belgesi alan Li-

sanslı Mühendis LİHKAB hizmetlerini yapabilmek için HKMO’ya kayıt ve tescil yaptırarak

LİHKAB Tescil Belgesini almak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar yıllık onayını yaptırmak

zorundadır.

LİHKAB’ın tescili için gerekli koşullar, belgelendirme ve tescilin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere

LİHKAB’ın tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Tescil edilmesinde;

1) Başvuru formu.

2) Lisans belgesi örneği (Şube/Temsilcilik onaylı).

3) Hizmet binası kontrol formu.

4) Yemin tutanağının örneği (Şube/Temsilcilik onaylı).

5) İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi.

6) Vergi mükellefi olduğuna dair belge (Şube/Temsilcilik onaylı).

7) 1 adet resim.

8) Tescil ücreti (İlk açılış).

b) Tescilin yenilenmesinde;

1) LİHKAB tescilinde değişiklik olmadığına dair taahhütname.

2) Yıllık onay ücreti.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİHKAB Personel Listesi, Genel Denetim

LİHKAB HKM personeli ve listesi

MADDE 7 – (1) LİHKAB’da ücretli çalışan her HKM’nin Odaya kayıtlı olmaları zo-

runludur.

(2) LİHKAB’da çalışan HKM’nin ücretinin HKMO Asgarî Ücretine uygun olması ge-

rekir.

Genel denetim

MADDE 8 – (1) Lisanslı HKM Bürolarının hizmet üretimi HKMO mevzuatı çerçeve-

sinde denetime tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme, Ücret Tarifesi ve Mesleki Faaliyet Denetimi

Sözleşme

MADDE 9 – (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında LİHKAB Yönetmeliğinin 49 uncu

maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme doldurularak iş sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleş-

menin aslı LİHKAB’da arşivlenir. EK-1 Form’da tanımlanan iş listesi doldurularak aylık olarak

ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir.
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Ücretler

MADDE 10 – (1) Lisanslı bürolar sözleşme kapsamına aldıkları işleri LİHKAB ücret

tarifesine göre yapmak zorundadırlar. Ücret tarifesine uymayanlar hakkında bu Yönetmeliğin

14 üncü maddesindeki belirtilen usule göre idari yaptırımlar uygulanır.

Mesleki faaliyet denetimi ve ücretleri

MADDE 11 – (1) Oda tarafından mesleki faaliyet denetimi yapılır. Bu faaliyet denetimi

Oda tescili ve sicil durumuna, LİHKAB Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde düzenlenen Tip

Sözleşme kullanılıp, kullanılmadığına ve tip sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tari-

fesine uygunluğuna ilişkindir.

(2) Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti iş sayıları dikkate alınarak kademeli olarak HKMO

Genel Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HKMO VE LİHKAB Yetki ve Sorumlulukları

HKMO yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) HKMO’nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) HKMO Yönetim Kurulu, LİHKAB tescillerin yapılmasında, Büro Tescil Belgelerinin

verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi

sisteminde izlemekle görevlidir.

b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze

bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yö-

netim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve

belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.

c) HKMO’ca işin içeriği ve onayı ile ilgili bir denetim yapılmadığından, üretilen hiz-

metin bilim ve tekniğe, meslek gereklerine aykırı olması halinde sorumluluk hizmeti üreten

ve kabul edene ait olacaktır. Ancak üretilen hizmetle ilgili olarak mesleğin genel menfaatine,

meslek etiğine, meslektaşların hak ve çıkarlarına aykırı bir davranışın sonradan saptanması ha-

linde HKMO mevzuat kapsamında gerekli inceleme, girişim ve araştırmaları yaparak, her türlü

yasal girişimi ve yaptırımı uygulayacaktır.

LİHKAB  Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) LİHKAB sahibi Lisanslı Mühendisler, 5368 sayılı Lisanslı Harita

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 28/7/2008 tarihli ve 2008/14001 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Planları Tüzüğü, 15/6/2013 tarihli ve 28678

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hak-

kında Yönetmelik, TMMOB ve HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı

harekette bulunulan durumda, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır,

gerek görülmesi halinde HKMO Onur Kuruluna sevk edilirler.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO’ya verilmesi aşamasında,

gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik

yapan veya büro açma koşullarını kaybeden,  LİHKAB’ların tescil belgeleri HKMO Yönetim

Kurulu kararıyla iptal edilir.

(2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, LİHKAB hizmetle-

rini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan, usulüne uygun Tip Sözleşme düzenle-

meyen mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan,

EK-1 Form iş listesini her ay düzenli olarak ilgili Oda Birimlerine teslim etmeyen, tescile esas

koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO’ya bildirmeyen veya HKMO

ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen LİHKAB’lar savunmaları alındıktan sonra ge-

rektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilir.

(3) İdari yaptırımların uygulanmasında 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve 10/7/2002 ta-

rihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Disiplin Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar dikkate alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 27/1/1954 tarihli ve

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 24954

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği,

10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Oda-

ları Birliği Disiplin Yönetmeliği ve 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî

Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi Psikolojik Danış-

manlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine,

yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık

ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine yöne-

tim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Abdullah Gül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

d) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak,

b) Öğrencilerin sosyal, duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişimlerine yardımcı olmak,

kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
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c) Karşılaşabilecekleri akademik, kişisel ve sosyal zorluklarla baş edebilecek yeterli-

likleri kazanmalarına yardımcı olmak,

ç) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında araştırmalar,

uygulamalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve konferanslar düzenlemek,

d) Bireysel ve grupla danışmanlık, grup rehberliği yapmak,

e) Üniversite personeli, aileler ve öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapmak, ser-

tifikalı seminerler düzenlemek,

f) Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmaya yö-

nelik oryantasyon çalışmaları yapmak,

b) Gerektiğinde akran rehberliği çalışmalarını başlatmak,

c) Öğrencilerin kendini tanıması, kişisel, sosyal ve akademik başarısızlık sorunlarını

çözmesi, gerçekçi kararlar alması ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik

danışma yapmak, gelişimsel, koruyucu, önleyici ve eğitsel rehberlik hizmetleri sunmak,

ç) Gerektiğinde öğrencilerine yönelik psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını

sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak,

d) Üniversitenin akademik birimleri ve öğrenci kulüpleri ile işbirliği yapmak, etkinlikler

düzenlemek ve eğitimler vermek,

e) Öğrencilerin sorunlarının daha ciddi olduğu, ihtiyaç duyulan durumlarda diğer kişi,

merkez ya da kurumlara yönlendirme yapmak, izleme çalışmalarında bulunmak,

f) Merkezin faaliyet alanına yönelik olarak üniversite içindeki veya dışındaki kişi ve

kurumlara gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları sunmak ve yayın çıkarmak,

ğ) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki meslek elemanlarına, araştırmacılara

ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim

ve gözetim (süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak,

h) Okullardaki psikolojik danışmanlar, rehberlik öğretmenleri, eğiticiler ve ailelere yö-

nelik psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-

nerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ı) Yurt içinde ve yurt dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda

uygulama, araştırma, inceleme yapmak, ortak kongre, konferans ve seminerler düzenlenmek,

i) Yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlık

yapmak ve eğitimler vermek,

j) Bölgemiz başta olmak üzere ülke çapında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hiz-

metlerinin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Üniversite çalışanları arasından veya gerekli görüldüğünde üniversite

dışından psikolojik danışma ve rehberlik veya psikoloji lisansına sahip, alanında deneyimli ki-

şiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Ayrıca süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür bulunmadığında Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre müdürlüğe ve-

kâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Merkezin Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve merkezin düzenli

çalışmasını sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere merkez

faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak,

d) Etkinliklerin uygun yerlerde ilanını sağlamak,

e) Merkezin görevleriyle ilgili etkinliklere katılmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört

üniversite çalışanı ve Müdürle birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdür gerekli gördüğü hallerde

üyeleri değiştirmek üzere 3 yıl dolmadan Rektöre öneri götürebilir. Rektör onayı ile üyeler 3

yıl dolmadan da değiştirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili

faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak,

b) Merkezin bütçesini hazırlamak,
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c) Bir eğitim-öğretim yılında merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapacağı tüm et-

kinlikleri planlamak,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

d) Eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca üniversite içinden

veya üniversite dışından alanında deneyimli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler

arasından seçilen dört üye ve Müdürle birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde 3 yıl dolmadan da Danışma

Kurulu üyelerini değiştirebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerinin düşünce ve görüşlerini almak üzere toplantıya

çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda rapor hazırlar ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak görüş

ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personelle karşılanır.

İşbirlikleri

MADDE 15 – (1) Merkezin yapacağı eğitimlerin ve faaliyetlerin planlanması, yürü-

tülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve

mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, STK’lar, resmi ve özel kurum ve kuru-

luşlar ve benzerleri ile işbirlikleri yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

Üniversite Senatosu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız, diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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) Dekan: Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

ç) Müdür (Başhekim): Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları;

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene

sağlığı hizmeti vermek,

b) Diş hekimi/uzman diş hekimi yetiştirmek,

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek,
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ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak Tıp Fakültesi ve

Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü,

yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği

yapmak,

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve

uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak,

e) Çağdaş sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşı-

labilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel girişim alanları

ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini

sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek top-

lum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili

araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-

lenmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri

vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,

kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar

düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Diş He-

kimliği Fakültesi Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirile-

bilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti, temini için gerekli tedbirleri

almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat

hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.

ç) Bütçe idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı haller de ise Müdür başkanlık

eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilecek üç öğ-

retim üyesi.

c) Müdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde,

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek

ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu

birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-

zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-

yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı so-

rumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yö-

netim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-

versitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

ismi “Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ola-

rak değiştirilmiştir.

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

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile çalışma usul

ve esaslarını düzenlemektir.”

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

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-

kin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (SİÜ-BTUAM): Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, amaçları, organları ve çalışma şekline ilişkin

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
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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) Merkez: Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

c) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde deney hayvanları üzerinde ya-

pılacak her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın etik kurallara uygun bir şekilde hayvan

refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli desteği sağlamak ve altyapıyı

oluşturmak. Deney hayvanı kullanılacak her türlü araştırma projeleri, eğitim ve öğretim faali-

yetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirmek ve bakımlarını yapmak, yürütülecek de-

neysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortamı sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Deneysel her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek-

lemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu ku-

ruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

b) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların

yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli

koordinasyonu sağlamak.

c) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının üre-

timini ve bakımını yapmak, üretimi yapılamayan deney hayvanlarının gerektiğinde ilgili mev-

zuata göre üretici firmalardan teminini ve bakımını sağlamak.

ç) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılan veya kullanılması planlanan hay-

vanlar için, fizyolojik gereksinimlerini karşılayabilecek sağlık ve iyilik hallerini devam ettire-

bilecek yeterlilikte yaşam ve hareket alanı, yiyecek, su, çevresel şartlar ve bakım olanaklarını

sağlamak.
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d) Deneysel cerrahi girişimler için gerekli laboratuvar olanaklarını sağlamak.

e) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğretim olanaklarını sağlamak, deney hay-

vanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve kon-

feranslara gerekli altyapıyı hazırlamak.

f) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim

dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

g) İlgili araştırmalar-uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yap-

mak.

ğ) Araştırmalarda hayvan kullanımını ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde

yürütmek.

h) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Veteriner Fakültesi öğretim elemanları arasından Dekanın

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-

niden görevlendirilebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklen-

meden görevinden alınabilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı da bulunmazsa

Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde

Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör

tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür Yar-

dımcısı tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması

beklenmeden Müdür tarafından görevinden alınabilir. Müdür Yardımcısı Merkezin tüm sevk

ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olmak ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda

Müdürün görevlerini yapmakla yükümlüdür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri

almak ve uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, laboratuvar hayvan-

larında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları

bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-

dirmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek

ve çalışma takvimini saptamak.

g) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun

şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca

uygun proje ve işbirliğini gerçekleştirmek.

h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek

ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin

faaliyet alanı ile ilgili birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği dört öğretim elemanı ol-

mak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlen-

dirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun

süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa Başkanın daveti üzerine üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde

Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Başkan gerekli gördüğü hallerde

olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Rektör gerekli hallerde Yönetim

Kuruluna başkanlık eder. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplan-

tısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek.
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b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, Merkezin genel çalışma düzeni ve işleyişine iliş-

kin ilke ve hedefleri belirlemek, plan ve programlar yapmak.

ç) Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek.

d) İlgili mevzuata uygun olarak yapılan deney hayvanı talebini değerlendirerek karara

bağlamak.

e) Merkezde üretilen deney hayvanlarının satış fiyatını ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde her yılın başında belirlemek.

f) Araştırmacılarca talep edilen deney hayvanlarının, bakımı ve beslenmesi kapsamın-

daki hizmetlerin, hayvan deneylerinde kullanılacak her türlü donanım ve sarf malzemelerinin,

araştırmacıların eğitimi ve sertifikalandırılmasına yönelik olarak düzenlenecek kurs ve benzeri

eğitim programları hizmetlerinin fiyatlandırılması için teklif sunmak.

g) Yönetim Kuruluna sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe

sunmak.

ğ) Yerel Etik Kurulu ile eşgüdüm sağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, özel ve kamu kuruluşları

ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 4)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinde yer alan “404.390,” ibaresinden sonra gelmek üzere “404.395,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri, SUT eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı

Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüz-

yonu ile “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” nde (Ek-4/H) tanımlı ilaç-

lar,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“sağlık hizmeti sunucularında” ibaresi “ADSM, tıp merkezleri ve hastanelerin ameliyathane

ve genel anestezi ünitelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.A.-2 maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilen hastaların kontrol tedavilerinin yurt içindeki

sağlık hizmeti sunucularında yapılması esastır. Ancak, hastaların kontrol tedavisi amacıyla yurt

dışına gönderilebilmesi için;

a) Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilen hastaların ilk muayene ve/veya tedavi işle-

minin başlangıç tarihinden itibaren, organ, doku ve kök hücre nakli gibi tedaviler için gönde-

rilen hastaların ise nakil tarihinden itibaren; dört yıllık sürenin tamamlandığı tarihten sonraki

her kontrol tedavileri için SUT’un 2.5.3.A-1 maddesinde yer alan şekil ve şartları içeren yeni

bir sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, 

b) Hastaların bu dört yıllık süreden önceki kontrol tedavileri için yurt içindeki SUT’un

2.5.3.A-1 maddesinde belirtilen ilgili sağlık hizmeti sunucularınca ya da yurt dışında tedavi

gördüğü sağlık hizmeti sunucusu tarafından kontrol tarihini de içeren gerekçeli kontrol tedavi

raporunun düzenlenmiş olması,

c) Düzenlenmiş olan bu raporların SUT’un 2.5.3.A-1(3) maddesinde yer alan sağlık

hizmeti sunucularından biri tarafından uygun görülerek teyit edilmiş olması,

gerekir.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.3.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.3 - Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler

(1) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tara-

fından düzenlenen sağlık kurulu raporunda/e-raporda belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi

malzeme bedelleri SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler” (EK-3/D) Listesinde yer

alan fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır. 

(2) Reçetenin/e-reçetenin/sağlık kurulu raporunun/e-raporun düzenlenme tarihinden

itibaren 10 işgünü içerisinde yapılan hasta müracaatları optisyenlik müesseseleri tarafından

kabul edilecektir. Süresi içerisinde kabul edilen sağlık kurulu raporu/e-raporun ve/veya

reçetelerin/e-reçetelerin sisteme kaydı nitelikli malzemelerde 30 iş günü, diğer reçeteli mal-

zemelerde ise 20 iş günü içerisinde tamamlanır. Süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları

ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin reçete/e-reçete/sağlık kurulu raporu/e-rapor ile kullanılması

gerekli görülen görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. 

3.3.3.A - Gözlük cam ve çerçevesi

(1) Gözlük cam ve çerçevenin temininde göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri

ile bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından düzenlenen reçeteye/e-reçeteye dayanı-

larak işlem yapılacaktır. Ancak acil polikliniklerinde yazılan gözlük cam ve çerçeve reçete/e-re-

çete bedelleri karşılanmayacaktır.

(2) Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine

uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi

imzalayan optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.

(3) Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tara-

fından Kuruma fatura edilir.

(4) SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan camlar ile hasta tarafından talep edilen farklı

özelliklere sahip camlar arasında oluşacak fark ücreti Kurum tarafından karşılanmaz.  

(5) Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak, görme bozuklu-

ğunda 0,5 diyoptrilik değişiklik olması halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.

(6) Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve çer-

çeveleri çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi gerekti-

ğinin sağlık kurulu raporu/e-rapor ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir.

3.3.3.B - Teleskopik gözlük

(1) Konjenital nedenlere, kalıtsal hastalıklara, yaralanmalara, şeker hastalığına, gloko-

ma, katarakta ve yaşlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve iyi gören gözde düzeltilmiş uzak

görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca

düzenlenen ve en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu

raporuna/e-rapora dayanılarak bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Sağlık kurulu raporunda/e-raporda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı

olarak “görme işlevlerindeki bozulma”, “uzak”, “yakın”, “uzak-yakın” ifadesi olması, büyütme

gücü (x, diyoptri olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu ve niteliği

(prizmatik, galileon veya keplerin) belirtilmelidir.
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(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 yılda bir yenilenir. Ancak,

gerekliliğinin sağlık kurulu raporuyla/e-raporla belirtilmesi şartıyla, çocuklarda bu süre 1 yıl

olarak uygulanır.

(4) Sağlık kurulu raporu/e-rapor ile gerekli görülen hallerde, yakın görme bozukluğu

olan hastalara tek veya iki göz için kapak kep reçete edilebilir. Bu kişiler için ayrıca yakın te-

leskopik gözlük bedeli Kurumca karşılanmaz.

3.3.3.C - Kontakt lensler

(1) Kontakt lens bedelleri;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması

ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda,

c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10

a kadar (tama) artmayan olgularda,

ve bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir

göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda, teşhis,

hastaya uygun görülen lensin çapı (BC), derinliği (DİA), diyoptri değeri (POW) ile lensin

niteliğinin (sert, yumuşak, gaz geçirgenliği v.b.) belirtilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik

müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan bedeller üze-

rinden Kurumca karşılanır.

(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır. 

(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir

yenilenmesi halinde sağlık kurulu raporuna/e-rapora istinaden bedelleri Kurumca karşılanır. 

(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş ve afakı 6 yaşından sonra da devam eden

olgularda kontakt lensin sağlık kurulu raporu/e-rapor ile “aylık sık replasmanlı” olarak kulla-

nılacağının belirtilmesi halinde 6 ayda bir, “yıllık” olarak kullanılacağının belirtilmesi halinde

ise yılda bir yenilenebilir.

(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan

hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.

3.3.3.Ç - Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerde Elektronik Reçete Uygulaması

(1) E-reçete uygulamasında, e-reçetelerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve stan-

dartlarla (elektronik imza, şifre) imzalanması şarttır.

(2) Sağlık kurum/kuruluşları tarafından düzenlenecek reçeteler Kurum Medula Siste-

minde SGK Hekim Şifresi ile düzenlenecektir. Kurumca belirlenecek istisnalar haricinde ma-

nuel reçetelerin bedelleri karşılanmayacaktır. Kurum tarafından gerekli düzenlemelerin yapıl-

ması sonrasında ise reçeteler Kurum tarafından belirlenerek Kurum web sayfasından ilan edi-

lecek tarihten itibaren elektronik imza ile imzalanacaktır. 

(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak dü-

zenlenmeye devam edilecek olan reçeteler; 

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tara-

fından sağlık hizmeti verilen kişiler (YUPASS kapsamındakiler hariç) için düzenlenen reçete-

ler,

5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



b) Sağlık hizmet sunucularına müracaatlar sırasında Kurum bilgi işlem sistemi tarafın-

dan sigortalının prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta takip

numarası/provizyon verilmemesi halinde; sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının

SUT’un 1.7 Provizyon İşlemleri başlıklı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan

18 yaş altı çocuklar, iş kazası ile meslek hastalığı, afet ve savaş ile grev ve lokavt halleri kap-

samında veya SUT’un 1.7 Provizyon İşlemleri başlıklı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ben-

dinde tanımlanan durumlarda olduğunun belirtildiği hallerde düzenlenen reçeteler, 

c) Resmi sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde,

belediyelere ait polikliniklerde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti

sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde düzenlenen reçeteler (resmi sağlık

kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını

oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.).

(4) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması

nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde

e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete dü-

zenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzen-

leyen hekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen

manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.30 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca aynı seansta, “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1) Lis-

tesi”nde yer alan  “103096”, “103097”, “103101”, “103102” SUT kodları ve “Beyin Cerrahisi

Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi” “İNTRAOPERATİF

NÖROMONİTÖRİZASYON” başlığı altında yer alan SUT kodlarından en fazla bir tanesinin

bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3.3.35 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3.3.35-İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı 

(1) Dijital programlanabilir işitme cihazlarının bedeli Kurumca karşılanır. Kurumca be-

deli karşılanacak olan dijital programlanabilir işitme cihazları; otomatik veya manuel ses kont-

rol sistemi, maksimum çıkış kontrol sistemi ve kazanç kontrol sistemi özelliklerine sahip ol-

malıdır.

(2) 0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programla-

nabilir işitme cihazları;

a) 0-4 yaş çocuklar için; 

1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda

bu özellik aranmaz), 

2.  En az dört bantlı, 

3.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,

4.  FM sistem uyumlu özellikli olmalıdır. 

Bu kişilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılan-

maz.
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b) 5-12 yaş çocuklar için; 
1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda

bu özellik aranmaz), 
2.  En az sekiz bantlı, 
3.  FM sistem uyumlu, 
4.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, 
5.  Çift mikrofonlu olmalıdır. 
Bu kişilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılan-

maz.
c ) 13-18 yaş çocuklar için; 
1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda

bu özellik  aranmaz), 
2.  En az sekiz bantlı, 
3.  FM sistem uyumlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz), 
4.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, 
5.  Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kulak

içi/kanal içi cihaz olmalıdır.
(3) 18 yaş üzeri erişkinler için işitme cihazı;
1.  En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal işleme özellikli cihazlarda

bu özellik aranmaz), 
2.  En az dört bantlı, 
3.  Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, 
4.  Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kulak

içi/kanal içi  cihaz olmalıdır.
(4) İşitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde ta-

nımlanan belgelere ilave olarak;
a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, aşağıda tanımlanan yetkili personel ta-

rafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı;
1) 0-4 yaş arası çocuklar ve saf ses odyometri testi yapılamayan 4 yaş ve üzeri tüm has-

talar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi
veya odyolog tarafından onaylanmış aslı,

2) Saf ses odyometri testinin, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya od-
yolog veya odyometrist tarafından onaylanmış aslı, 

3) Davranım odyometri testi yapılmış ise sonucunun Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzman hekimi veya odyolog tarafından onaylanmış aslı.

b) İşitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gös-
terir etiketin aslı,

c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin
onaylı örneği,

ç) İşitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB PRICAT
çıktıları,

d) Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin ve cihaz uyarlama
metodunun içerisinde yer aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak
imzalı belge (gerçek kulak ölçümü sonuçları),
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e) İşitme cihazının hastanın işitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından

düzenlenmiş ıslak imzalı taahhütname,

f) İşitme cihazının teknik bilgilerinin yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış

katalog istenecektir. 

(5) İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına

ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının

eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı ve işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği”

ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekmektedir.

(6) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi

sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı

sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(7) İşitme eşiği tayini ABR testi ile yapılması gerekenlerde, test Tonal ABR ile yapılarak

alçak frekans (500 veya 1000 Hz) ve yüksek frekans (2000 veya 4000 Hz) gruplarından birer

frekans olmak üzere en az iki frekansa ait eşikler test rapor kısmında dB nHL olarak belirtil-

melidir.

(8) İşitme eşiği tayini saf ses odyometri testi ile yapılmışsa; test en az 500-1000-2000-

4000 Hz frekanslarında hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında kemik yolu işitme

eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme skorlarını içermelidir. 8 yaş altı çocuklarda, konuşmayı ayırt

etme skoru şartı aranmaz. 8 yaş ve üzerinde konuşmayı ayırt etme skoru yapılamaması duru-

munda tıbbi gerekçesi sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

(9) İşitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;

a) 0-18 yaş çocuklarda; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu 3. basamak resmi

sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden

biri ile test edilmiş olmalıdır; 

1) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi ile belirlenmiş ise iyi işiten kulakta 500-1000-

2000-4000 Hz frekanslarında saf ses ortalaması en az 26 dB ve üzerinde olmalıdır.

2) Davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise 500-1000-2000 Hz frekanslarının eşik

ortalaması 26 dB ve üzerinde olmalıdır. 

3) Tonal ABR ile belirlenmesi durumunda iyi işiten kulakta frekansların eşik ortalaması

30 dB nHL ve üzerinde olmalıdır.

b) 18 yaş üzeri erişkinlerde; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu resmi sağlık ku-

rumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden biri ile

test edilmiş olmalıdır;

1) Saf ses odyometri testi yapılan hastalarda iyi işiten kulakta 500-1000-2000-4000 Hz

frekanslarında saf ses ortalaması en az 30 dB ve üzerinde olmalıdır.

2) Saf ses odyometri testi yapılamayan hastalarda işitme eşiğinin tonal ABR ile belir-

lenmesi durumunda iyi işiten kulakta frekansların eşik ortalaması 30 dB nHL ve üzerinde ol-

malıdır.

c) 0-18 yaş çocuklarda bilateral işitme cihazı bedeli; bilateral kalıcı işitme kaybı bu-

lunduğunun 3. Basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belir-

tilmesi halinde Kurumca karşılanır.
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d) 18 yaş üzeri erişkinlerde bilateral işitme cihazı bedeli; bilateral  kalıcı işitme kaybı
bulunduğunun, daha önce tek kulakta en az 6 ay süre ile işitme cihazı kullanıldığının ve işitme
cihazı kullanımı sonucunda elde edilen eşikler sonucunda hastanın işitme cihazından yarar
gördüğünün (konuşmayı ayırt etme skorunda cihazlı ve cihazsız ölçümlerde artış sağlaması)
3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde
Kurumca karşılanır.

(10) 0-18 yaş çocuklarda 5 yıldan önce cihaz yenilenmesi için progresif işitme kaybı
olduğu ve mevcut cihazın bu kaybı karşılamada yetersiz kaldığı sağlık kurulu raporunda belir-
tilmelidir.

(11) İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 4 (dört) ay süreyle
geçerlidir.

(12) İşitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiğinin tek KBB uzman he-
kimi raporu ile ibraz edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. Ancak, işitme cihaz-
larının ilk kez alınması aşamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaya-
caktır.

(13) 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan tutar; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için
% 60 ve 13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi) kullanılacak ilaçların Ku-

rumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temini zorunludur. (Sağlık
Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan yurt-
dışı ilaçlar hariç)

(2) Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları ta-
rafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan/
Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunludur. Ancak yurtdışı ilaçlar
için düzenlenecek reçetelerde söz konusu ibarenin ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu
değildir.

(3) Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edile-
meyip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT hü-
kümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluşlarında uzun süre yatarak
tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tü-
berküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak
kaydıyla sözleşmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup
edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” biti-
minde yeniden reçete yazılması mümkündür.

(4) Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar, ayakta tedavi kapsamında değer-
lendirilir.

(5) Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan
miktar kadarı fatura edilecektir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.1.7 numaralı maddesinin başlığı “4.1.7 - Sadece yatarak
tedavilerde kullanımı  halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (EK-4/G)” şeklinde ve birinci fık-
rası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) SUT eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaç-
lar Listesi” nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurum ve kuruluş-
larında yatarak tedavilerde kullanılır.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı alt maddesinin altıncı fıkrasının sonuna

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tedaviye uzun süre ara veren (3 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri

aranır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-5 numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve

(b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) NSAİ ve/veya methotrexat veya anti-TNF ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik

30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak

ilaca başlanabilir. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 ya-

nıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda

belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik

cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık

kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin de-

vamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap

kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri

50’ye ulaşmayan hastalarda anti-TNF tedavisine devam edilmez.

b) Sağlık kurulu raporları; yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde

en az bir çocuk romatoloji uzmanı yer alacak şekilde düzenlenir ve bu rapora dayanılarak çocuk

romatoloji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Enjektabl alerji aşıları reçete tanzim tarihinden itibaren 90 gün içinde temin edi-

lebilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı alt maddesinin üçüncü fıkrasında aşa-

ğıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Fıkranın (h) bendinin “1) Azasitidin;” maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.”

b) Fıkranın (h) bendinin “2) Decitabin;” maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“b) Decitabin, kemik iliğinde blast oranı %30'dan fazla olan, orta/kötü sitogenetik riski

bulunan ve standart indük siyon kemoterapisi için aday olmayan 70 yaş ve üstü yeni tanı kon-

muş akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;

1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu

raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

2) Söz konusu teşhiste en fazla 6 siklus kullanılabilir.

c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.”

c) Fıkranın (ı) bendinin (a) alt bendinin ikinci maddesinde yer alan “dasatinibe dirençli”

ibaresi “imatinib dahil önceki tedavilere dirençli” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Fıkranın “l) Sorafenib” adlı bendine aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“3) Tiroid kanseri endikasyonunda; daha önce VEGF-TKİ gibi hedefe yönelik bir tedavi

almamış cerrahi ve radyoterapi gibi lokal tedavilere uygun olmayan veya bu tedaviler sonrası

progresyon gösteren, son 14 ay içerisinde RECIST kriterlerine göre progresyon göstermiş rad-

yoaktif iyot tedavisine dirençli lokal relaps veya metastatik diferansiye tiroid kanserlerinde
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monoterapi olarak progresyona kadar kullanılabilir. Progresyon sonrası kombinasyon veya mo-

noterapi olarak kullanılamaz. Sorafenib bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uz-

manının bulunduğu, 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman he-

kimleri tarafından reçetelenir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.15. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler ya-

pılmıştır.

a) 4.2.15.Ç alt maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) 75 yaşın altında 60 kg’ın üstündeki serebrovasküler olay öyküsü olmayan akut ko-

roner sendromlu olup; 

a) Hastaneye yatırılan ve acilen koroner anjiyografisi yapılıp perkütan koroner girişim

kararı alınan diyabetli ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] hastalarda; 

b) Hastaneye yatırılan ve perkütan koroner girişim kararı alınan ST yükselmeli miyo-

kard enfarktüsü [STEMI] hastalarında,”

b) 4.2.15.E alt maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bu hekimlerce” ibaresi “kardi-

yoloji, kalp damar cerrahisi veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından” şeklinde değişti-

rilmiştir. 

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.17-A numaralı alt maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab;

a) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab; yalnızca

bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan osteoporozlu hastalarda bu duru-

mun, iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın

hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtil-

mesi halinde, bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

b) Denosumab; Hormon ablasyonu uygulanmış olan nonmetastatik prostat kanserli veya

meme kanseri nedeniyle adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi gören yüksek kırık riskine sahip

hastalardaki osteoporoz tedavisinde; bu durumun belirtildiği, en az bir onkoloji uzman heki-

minin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.26 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

“iç hastalıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “,yoğun bakım” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman

hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı

hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından

düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları

veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir. Sağlık Bakanlığı mev-

zuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır. 

a) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hasta-

larında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının

4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği

6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.
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b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi ha-

linde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir he-

matoloji uzman hekim raporu düzenlenir.

(2) Acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde

hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut olmasına rağmen ilaçta doz

arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun

çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla

hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete

edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir. 

(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa inhibitör düzeyini (glanz-

manntrombastenisinde bu iki düzey de aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer al-

dığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şid-

detteki kanamalarda 4 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden

(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar hema-

toloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi

koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete

edilir. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.

(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantreleri; 

a) Konjenital ve kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafif-

orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodi-

namiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve hastanın tanısı

ile faktör düzeyini de gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna

dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu du-

rumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman he-

kimleri tarafından bir günlük dozda reçete edilir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu he-

kim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.

b) Acil müracaatlarda;

1) Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan, aktif kanaması olan hastalarda

INR ve PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce hastaya

en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye

sevk edilecektir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üze-

rinde belirtilir.

2) Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini yetersizliği, karaciğer

yetmezliği gibi) oluşan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce

hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek  hematoloji uzman hekiminin bulunduğu

hastaneye sevk edilecektir. Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından

reçete/tabela üzerinde belirtilir.

(5) Aktifleşmiş protrombin kompleksi konsantresi (aPCC);

a) Hafif orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit

eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumu ve

hastanın tanısı ile faktör ve inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı

sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı
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hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hasta-

lıkları uzman hekimleri tarafından en fazla bir günlük dozda reçete edilebilir. Kullanılan üni-

tenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.

b) Proflaksi tedavisinde; Faktör VIII inhibitör titresi<5 BU (Bethesda Ünitesi) oluncaya

kadar haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmemek kaydıyla hematoloji uzman he-

kiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu he-

kimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya

çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Faktör inhibitör titresi

5 BU’nun altında ise proflaksi tedavisi sonlandırılır. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi

geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni

rapor düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.27.D numaralı alt maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Splenektomi kontrendikasyonu olan ve kortikosteroid ve en az bir immunsupresif

tedavi almış olup, yanıtsız olan veya splenektomi sonrası nüks eden olgularda; trombosit sayısı

30.000’in altında olan kanamalı hastalarda tedaviye başlanır. Hematoloji uzman hekimi tara-

fından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete

edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer alır. Ye-

nilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan trombosit değerleri de belirtilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.2.30. A numaralı alt maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pulmoner hipertansiyonda;

a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması ve vazoreaktivite tes-

tinin negatif olması durumunda hastalarda tedaviye başlanır.

b) Bu hastaların üç aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yü-

rüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme

olması veya stabil kalması durumunda tedaviye devam edilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 4.2.33.A numaralı alt maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim var-

lığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme

dozuyla başlanır. Bu süre sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve

optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.Tedavinin devamında bu bulgular ve teda-

viye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Te-

davide ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme

dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uy-

gun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün-

dür.

(3) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.34.numaralı maddesinin başlığı “Multipl Skleroz

Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid ve fingolimod kullanım il-

keleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “Beta interferon”ibaresinden sonra

gelmek üzere “,teriflunomid” ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı alt maddesinin birinci, ikinci, dördüncü,
beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Depocuya satış fiyatı 3,62 (üç virgül altmışiki) TL ve altında olan ilaçlar için kamu
kurum iskontosu uygulanmaz. (Özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla)

(2) Depocuya satış fiyatı 3,63 (üç virgül altmışüç) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara
kamu kurum iskontosu olarak %7 veya %11 baz iskonto uygulanır.”

“(4) 20 yıllık ilaçlardan;
a) Depocuya satış fiyatı 3,63 (üç virgül altmışüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül doksa-

niki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %7 baz iskonto uygulanır.
b) Depocuya satış fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL (dahil) ile 10,42 (on virgül kır-

kiki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave iskonto) uy-
gulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 10,43 (on virgül kırküç) TL ve üzerinde, referansı olan ve re-
feransı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17
ilave iskonto) uygulanır. 

ç) Depocuya satış fiyatı 10,43 (on virgül kırküç) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan
ilaçlara referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto) uygu-
lanır. 

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan; 
a) Depocuya satış fiyatı 3,63 (üç virgül altmışüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül doksa-

niki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave iskonto) uy-
gulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara %41
iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.

(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan; 
a) Depocuya satış fiyatı 3,63 (üç virgül altmışüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül doksa-

niki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave iskonto) uy-
gulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara %28
iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.”

“(8) Depocuya satış fiyatı 3,63 (üç virgül altmışüç) TL ve üzerinde olan kan ürünleri,
tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ile enteral beslenme ürünlerine %11 baz iskonto uy-
gulanır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık hiz-
metlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine ait
oluşturulan Ulusal Kayıt Formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri öde-
meye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur. Sağlık
hizmeti Ulusal Kayıt Formları ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye
esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması gereken kurallar Kurumca ayrıca du-
yurulacaktır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 5.3.4 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ayakta tedavileri

sırasında kullanmaları sağlık raporu ile uygun görülen SUT eki listelerde yer alan malzemelerden
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Kurumca duyurulacak olanların ödemesi; SUT hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda dü-
zenlenecek sağlık raporu ve bir defaya mahsus olmak üzere sağlık raporuna göre düzenlenen
reçeteye istinaden reçete tarihi esas alınmak kaydıyla aylık nakdi ödeme şeklinde yapılabilir.
Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelerde bu maddenin diğer fıkralarında yer alan hususlar
aranmaz.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Ka-
tılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar” (EK-1/A) Listesine eklenen tanı kodları aşağıda
belirtilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağı-
daki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “700145” SUT kodlu “Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka
küçültülmesi” işleminin kodu “601331” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “704371” SUT kodlu “İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile bir-
likte intrakaviter hipertermi” işlemi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Listede yer alan “804320” SUT kodlu “MR, vertebra, lomber” işleminin adı “MR,
vertebra, lomber (baskılı, baskısız)” olarak değiştirilmiştir.

ç) Listede açıklama değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede be-
lirtilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) aşağı-
daki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P700145” SUT kodlu “Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka
küçültülmesi” işleminin kodu “P601331” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede açıklama değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede be-
lirtilmiştir.

c) Listede fiyatı değişen işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesi”nde (EK-2/Ç) yer alan

“405130” SUT kodlu “Osteomiyelit operasyonu, tek çene” işleminin açıklamalar kısmına
“Biyopsi sonucu ve radyoloji raporu istenir.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Lis-
tesi”nde (EK-3/A) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “OR4500” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriteri ve/veya
kuralı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme fiyatı ile birlikte eklenmiştir.  

b) “OR6070” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya kri-
terlerine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) İşlem başına en fazla bir adetinin bedeli Kurumca karşılanır.”
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MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki “Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler

Listesi”nde (Ek-3/C-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “Özel Koşullar” bölümünün (3) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

b) Listede yer alan “OP1105”, “OP1106”, “OP1107”, “OP1108” ve “OP1300” SUT

kodlu tıbbi malzemeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan “OP1343” ve “OP1344” SUT kodlu tıbbi malzemeler ödeme kural

ve/veya kriterleri ile beraber  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi”nde (Ek-3/C-4) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “A10013”, “A10016”, “A10017”, “A10018”, “A10019” SUT kodlu
tıbbi malzemelerin  belirlenen fiyatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

b) Listede yer alan “A10049” SUT kodlu tıbbi malzemenin alan tanımı ve ödeme kural
ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi”nde (EK-3/E-1) aşağıda belirtilen tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Tebliğ eki “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler Listesi”nde (EK-3/E-2) aşağıda belirtilen tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden be-
lirlenmiştir.
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MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Gru-

buna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-1) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

b) Listeye “AP1530” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi

malzeme fiyatı ile birlikte eklenmiştir. 

c) Listenin “Genel Hükümler” başlığına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(19) Bu listede yer alan AP1535 SUT kodlu “MONOBLOK ASETABULAR KOM-

PONENT (ÇİMENTOSUZ)” isimli malzeme ile birlikte “ASETABULAR LİNER” ve “ASE-

TABULAR CUP” fatura edilmesi halinde liner ve cup’ların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(20) Bu listede yer alan AP2170 SUT kodlu “Femoral Stem/Modüler Proksimal Parça”

isimli malzeme ile diğer femoral stemler birlikte fatura edilemez, fatura edilmesi halinde diğer

femoral stemlerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde

(EK-3/L) yer alan  “İNTRAKAVİTER HİPERTERMİ CİHAZLARI” ve “RADYOFREKANS

YÖNTEMİ” başlıkları ile “UR2007” SUT kodlu tıbbi malzeme ödeme kriterleri ve/veya ku-

ralları ile birlikte listeden çıkarılmıştır.
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MADDE 38 – Aynı Tebliğ eki “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait

Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/S) aşağıda belirtilen tıbbi malzemenin fiyatı yeniden be-

lirlenmiştir.

MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme

Kuralları Listesi”nde (Ek-4/E) listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “A) HIV/AIDS Tedavisinde Kulla-

nılan Spesifik İlaçlar” adlı bölümün 14 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) “13-DİĞERLERİ” başlıklı kısmın 13 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 40 – Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Rapo-

ru/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nde (Ek-4/F) aşağıdaki düzenlemeler

yapılmıştır.

a) 16 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16. Atomoksetine: (6-25 yaş hastalarda psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık

kurulu raporuna dayanılarak psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman

hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaş grubunda ayrıca erişkin psikiyatri uzmanlarınca da

aynı koşullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.)”

b) 44 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44. Potasyum sitrat (5 mEq-10 mEq) (Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince ra-

porsuz, bu hekimlerce düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm he-

kimlerce reçetelenir.)”

c) Listeye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

“62. Montelukast; antihistaminiklere dirençli kronik idiyopatik ürtikerin kombine te-

davisinde, alerji ve/veya immunoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç has-

talıkları veya dermatoloji uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman

hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelenir.
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63. Sodyum Oksibat; Polisomnografi ve MSLT (çoklu uyku latens testi) testlerinin her

ikisi ile de tanı alan 18 yaş üzerindeki obstruktif uyku apnesi olmadığı polisomnografi ile gös-

terilmiş katapleksili ve katapleksisiz narkolepsi hastalarının tedavisinde; modafinil veya metil

fenidat kullanılan ve yanıt alınamayan hastalarda kullanılır. Bu durumların belirtildiği üniversite

ve eğitim-araştırma hastanelerinde, en az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli

sağlık kurulu raporu ile yine bu hastanelerde nöroloji uzman hekimlerince reçetelenebilir.

64. Pasireotid; Cerrahi müdahalenin bir tedavi seçeneği olmadığı ya da başarısız olduğu

Cushing hastalığı olan erişkin hastalarda tedaviye 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak

başlanır. Bu raporun süresi sonunda yapılan değerlendirmede üriner serbest kortizol [UFC] dü-

zeylerinde klinik açıdan anlamlı azalma olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay

süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir.

Sağlık kurulu raporları bu durumların belirtildiği, en az bir endokrinoloji ve metabolizma uz-

man hekiminin yer alacağı şekilde düzenlenir ve bu rapora dayanılarak endokrinoloji ve me-

tabolizma uzman hekimlerince reçetelenir.”

MADDE 41 – Aynı Tebliğ eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri

Ödenecek İlaçlar Listesi”ne (Ek-4/G) aşağıdaki madde eklenmiştir.

“57. “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” nde (Ek-4/H) tanımlı

ilaçlar”

MADDE 42 – Bu Tebliğin;

a) 28 inci maddenin (a) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi 1/5/2015 tarihinden ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 41 inci madddesi 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 10 uncu maddesi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları için 1/7/2015 ta-

rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için 1/12/2015

tarihinde,

ç) 6 ncı maddesi 6/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 4 üncü maddesi 15/9/2015 tarihinde,

e) 2, 11ila 24, 39 ve 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,     

f) 5, 8, 9, 26, 31 inci maddenin (a) bendi , 32 ila 35, 36 ncı maddenin (b) ve (c) bentleri

ile 38 inci maddesi yayımı takip eden ayın ilk günü,

g) 1, 3, 7, 25, 27, 28 inci maddenin (b),(c) ve (ç) bentleri, 29 uncu maddenin (b) ve (c)

bentleri, 30, 31 inci maddenin (b) bendi, 36 ncı maddenin (a) bendi,  37 nci maddesi yayımı

tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 43 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ

21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Madde-

sinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Bu maddede belirtilen kadro unvanlarında tek başına en az beş yıl çalışmış olma şartını

karşılamayanların, eğer varsa söz konusu kadro unvanıyla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla

araştırma görevlisi kadro unvanıyla geçirdikleri hizmet süreleri de dikkate alınır.”
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Ağustos 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29436 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2004/1210 

Karar No : 2015/115 

Müşteki : ABDÜLHALİM YETKİN, Hüsamettin ve oğlu, 1981 doğumlu. 

Altayçeşme Mah. Mine Sok. Hasgül Apt. D: 3 Maltepe/İSTANBUL 

adresinde oturur. 

Sanık : METİN KISA. Kamil ve Cemile oğlu. 10/02/1973 SOĞANLIK 

KARTAL doğumlu, İSTANBUL. KARTAL. Soğanlık Yeni Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı Soğanlık Yeni Mah. Sokulu Mehmetpaşa No: 9/1 

Kartal/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 

Suç : Anahtar Uydurmak Suretiyle Oto Hırsızlığı. Oto ruhsat ve plakasında 

sahtecilik 

Suç Tarihi/Saati : 01/09/2004 

Suç Yeri : İSTANBUL/KARTAL 

Karar Tarihi : 05/03/2015 

1 - Sanık Metin Kısa'nın anahtar uydurmak suretiyle müştekiye ait otoyu birlikte 

hırsızladıkları ve bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığından sanıkların eylemlerine 

uyan ve lehlerine olan 5237 sayılı TCK 37 maddesi delaletiyle TCK 142/2-d maddesi gereğince 

takdiren 3’er YIL HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıklara verilen bu cezadan takdiren başkaca arttırma ve eksiltme yapılmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Sanıklara verilen ceza miktarı dikkate alınarak TCK 50-51 maddesinin uygulanmasına 

YER OLMADIĞINA, 

Sanığın TCK nun 53 Md. 1.numaralı fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan YOKSUN 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun, kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından koşulla salıverilmesine kadar, diğer hakları yönünde ise 

hapis cezasının infazını tamamlayıncaya kadar SÜRMESİNE, (5237 S.Y.53) 

Koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK 231/5 md sinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 
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2 - Sanık Metin Kısa'nın üzerine atılı oto ruhsatı ve plaka sahteciliği suçlarını işlediği 

subut bulduğundan eylemine uyan ve lehine olan 765 sayılı TCK 350/1-3 maddesi gereğince 

suçun işleniş biçimi, sanığın suç işleme kastı yoğunluğu dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 2 

YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığa verilen bu cezadan takdiren başkaca arttırma ve eksiltme yapılmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Sanığın kişiliği, suç işleme kastının yoğunluğu ve suç işlemekten çekineceği yönünde 

mahkememizce olumlu kanaata varılmadığından sanık hakkında TCK 50-51 maddesinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın TCK nun 53 Md. 1. numaralı fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan YOKSUN 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet 

ve kayyumluk yetkileri açısından koşulla salıverilmesine kadar, diğer hakları yönünde ise hapis 

cezasının infazını tamamlayıncaya kadar SÜRMESİNE (5237 S.Y.53) 

Koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK 231/5 md sinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA, 

Sanık Cemil Demir'in adli sicil kaydında tekkerüre esas sabıkasının bulunduğu (Tuzla 1. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 13/04/2010 gün 2013/326 esas 2010/531 k sayılı kararı) 

anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 58/6 maddesi gereğince mükerirlere özgü infaz rejimine 

göre ÇEKTİRİLMESİNE, 

Sanık Mustafa Kızıl'ın adli sicil kaydında tekkerüre esas sabıkasının bulunduğu (İstanbul 

9. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/12/1998 gün 1997/671 esas 1998/1755 k sayılı kararı) 

anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 58/6 maddesi gereğince mükerirlere özgü infaz rejimine 

göre ÇEKTİRİLMESİNE, 

Sanık Metin Kısa'nın adli sicil kaydında tekkerüre esas sabıkasının bulunduğu (Kapatılan 

Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/11/2006 gün 2003/883 esas 2006/463 k sayılı kararı) 

anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 58/6 maddesi gereğince mükerirlere özgü infaz rejimine 

göre ÇEKTİRİLMESİNE, 

Sanık Necati Aydın'ın adli sicil kaydında tekkerüre esas sabıkasının bulunduğu (İstanbul 

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/07/2007 gün 2004/763 esas 2007/427 k sayılı kararı) 

anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 58/6 maddesi gereğince mükerirlere özgü infaz rejimine 

göre ÇEKTİRİLMESİNE. 

Kartal C. Başsavcılığının 2004/2173 sırasında kayıtlı suça konu belgelerin delil olarak 

dosya içerisinde SAKLANMASINA, 

İş bu dava için yapılan 3.50 TL yargılama giderinin sanıklardan eşit olarak TAHSİLİNE. 

İlişkin: Sanıklar Necati Aydın. Mustafa Kızıl ile Sanık Cemil Demir'in yüzüne karşı. 

Sanık Metin Kısa'nın yokluğunda, kararın hazır olan sanıklar yönünden tefhiminden, sanık Metin 

Kısa yönünden tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı 

başvuru ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere, süresinde temyiz edilmediği takdirde 

kararın kesinleşeceği ihtarı yapılarak verilen karar açık bir şekilde okundu şeklinde karar verilmiş 

olup, 

Sanık Metin Kısa tüm aranmalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ 

edilemediğinden, 

2 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

3 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup. İlan olunur. 5690 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede 

ayrıntısı belirtilen Ses ve Görüntü Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.08.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7050/1-1 
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ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ, AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/99543 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 / BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu Hizmetin : 

a) Adı : Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye 

hizmeti  

b) Niteliği ve miktarı : 140.000 ton, 50 kg'lık torbalardaki kristal şekerin 

istiflenmesi ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar 

işleridir. 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri : Burdur Şeker Fabrikası içerisinde bulunan ambarlar  

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının  

    görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın  

    alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının  

     satış bedeli (KDV dahil) : TL 100,00. 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  

b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 17/08/2015 Pazartesi günü  

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7059/1-1 

—— • —— 
ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 1 adet araç 

18 Ağustos 2015 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilerek satılacaktır. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4 - Satılık araç THK Etimesgut Meydan İşletmeler kısmı Etimesgut/ANKARA adresinde 

görülebilir. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 40 - 303 73 78 - 79 - 80 7047/1-1 
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500 GR. 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ VE İÇ POŞETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

1.000.000 adet 500 gr. 42 No’lu Tirebolu Çayı Kutu İskeleti ve 1.000.000 adet 500 gr. 42 No’lu 

Tirebolu Çayı İç Poşeti % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma 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 20.08.2015 günü saat 14.00’e 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 14.00’de 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 Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6925/1-1 

—— • —— 

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “Kırtasiye Malzemesi” idari şartname hükümlerine 

göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27.08.2015 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.08.2015 saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 7054/1-1 
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14 KALEM POŞET ÜRETİM MALZEMESİ SATIŞ 

 İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 Rize 

1 - 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü- Rize adresinde bulunan 14 Kalem Poşet 

Üretim Malzemesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satış İşlemleri Yönetmeliğimizin 10. 

maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE, adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.08.2015 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 Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

Ek: Satışı yapılacak malzeme listesi 

SATIŞI YAPILACAK POŞET ÜRETİM MALZEME LİSTESİ 

 

MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI (KG) 

740 mm’lik  KUŞE KAĞIDI KG 67.000 

370 mm’lik  SÜLFİT KAĞIT KG 47.700 

12 MİCRON OPP SELEFON KG 6.900 

SELEFON KOLA KG 3.420 

DİP KOLA KG 1.420 

YAN KOLA KG 2.350 

ETİL ASETAT LT 1.280 

İZOPROPİL ALKOL KG 3.500 

SİYAH BOYA KG 260 

KIRMIZI BOYA KG 520 

MAVİ BOYA KG 700 

SARI BOYA KG 260 

ALTINYALDIZ BOYA KG 40 

GECİKTİRİCİ KG 430 

 6837/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, 

Edincik Mahallesi, 8201 no.lu 

parseldeki 30.538,52 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 

binalarla birlikte 

  70.000 200 09.09.2015 

2 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, İrtah 

Mahallesi, 901 no.lu parseldeki 

848,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

  30.000 200 09.09.2015 

3 

Kars ili, Merkez ilçesi, Yusufpaşa 

Mahallesi, 349 ada, 8 no.lu 

parseldeki 576,58 m2 taşınmazın 

üzerindeki binalarla ile birlikte 

  10.000 100 09.09.2015 

4 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Merkez 

Mahallesi, 584 ada, 6 no.lu 

parseldeki 4 no.lu bağımsız bölüm 

    3.000 100 09.09.2015 

5 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Merkez 

Mahallesi, 584 ada, 6 no.lu 

parseldeki 5 no.lu bağımsız bölüm 

    3.000 100 09.09.2015 

6 

Muğla ili, Marmaris ilçesi, 

Armutalan Köyü, 2201 no.lu 

parseldeki 370,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

  30.000 200 09.09.2015 

7 

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa 

Mahallesi, 94 ada, 1 no.lu 

parseldeki 3.694,80 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

  20.000 100 09.09.2015 

8 

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa 

Mahallesi, 97 ada, 4 no.lu 

parseldeki 4.785,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

  25.000 100 09.09.2015 

9 

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa 

Mahallesi, 585 ada, 1 no.lu 

parseldeki 5.700,00 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz 

  30.000 200 09.09.2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

10 

Batman ili, Sason ilçesi, Aşağı 

Mahallesi, 165 ada, 16 no.lu 

parseldeki 7.919,72 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz üzerindeki binalarla 

birlikte 

100.000 200 29.09.2015 

11 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

Köyü, 320 no.lu parseldeki 

19.300,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

  20.000 100 29.09.2015 

12 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

Köyü, 322 no.lu parseldeki 

9.304,48 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

  10.000 100 29.09.2015 

13 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

Köyü, 324 no.lu parseldeki 

7.340,33 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

    5.000 100 29.09.2015 

14 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

Köyü, 325 no.lu parseldeki 

17.797,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

üzerindeki binalarla birlikte 

75.000 200 29.09.2015 

15 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

Köyü, 326 no.lu parseldeki 

16.803,22 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

5.000 100 29.09.2015 

16 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yukarı 

Güneşli Mahallesi,212 Ada, 1 no.lu 

parseldeki 8.577,32 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz üzerindeki binalarla 

birlikte 

50.000 200 29.09.2015 

17 

Batman ili, Beşiri ilçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi, 410 no.lu 

parseldeki 10.095,58 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 

binalarla birlikte 

150.000 200 29.09.2015 

18 

Batman ili, Merkez ilçesi, İluh 

Mahallesi, 16369 no.lu parseldeki 

60.804,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

üzerindeki binalarla birlikte 

500.000 200 29.09.2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ 

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

19 

İzmir ili, Urla ilçesi, Yelaltı 

Mahallesi, 1654 ada, 1 no.lu 

parseldeki 135 m2, 5 no.lu 

parseldeki 104 m2, 6 no.lu 

parseldeki 92 m2, 7 no.lu parseldeki 

99 m2, 8 no.lu parseldeki 109 m2 

yüzölçümlü taşınmazların bir bütün 

halinde 

  20.000 100 29.09.2015 

20 

Yalova ili, Merkez ilçesi, Samanlı 

Köyü, 240 ada, 4 no.lu parseldeki 

8.278,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

150.000 100 29.09.2015 

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 

Çankaya 06600 ANKARA 
Tel: 312 585 82 70 www.oib.gov.tr 

 7060/1-1 
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2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA İLE  

MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no  : 2015/98235 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No:195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya Döneminde;  

  1 - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti 53 kişi ile ±%20 

Toleranslı 125 gün 

  2 - Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetleri 

40 kişi ile ± %20 Toleranslı 125 gün 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 18.08.2015 – SALI saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

 Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

Kristal Şeker Ambalajlama ile Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetlerinde 

çalışacak elemanlarla ilgili detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.  

İhale uhdesinde kalan firma, okul durumları ve personelle ilgili diğer belgeleri Sözleşme 

aşamasında İdareye vermek zorundadır.  

4.2.3.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 18.08.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 7039/1/1-1 
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2015/2016 DÖNEMİ ŞEKER AMBARLARI TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLENMESİ İŞİ 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no  : 2015/98441 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222–230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222–230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  

  A - Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde 

üretilecek şekerin üretimden alınarak istif edilmesi, 

satışı halinde araçlara yüklenmesi, 

  B - Gerektiğinde Üretimden çıkacak bu şekerlerin römorklarla 

Tali Ambarlara Sevk ve İstifi, 

  C - 2015/2016 Kamp. Bitiminden 2016/2017 Kampanya 

Başlayana kadar stokta bulunan şekerin müşteri 

vasıtalarına yüklenmesi işi,  

  D - Avarya haline gelmiş ve sertleşmiş sarı şekerin eritmeye 

verilmesi 

  İşin Miktarı: 

  A-Maddesi ± %20 Toleranslı 70.000 Ton 

  B-Maddesi ± %20 Toleranslı 30.000 Ton 

  C-Maddesi ± %20 Toleranslı 80.000 Ton 

  D-Maddesi ± % 20 Toleranslı 1.000 Ton 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 20.08.2015 Perşembe tarihi saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
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f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler: 
İsteklinin teklif ettiği bedelin %20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdinde ki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.3.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İnsan gücüyle yapılan her türlü 
Tahmil Tahliye ile Paletlenmiş ve Paketlenmiş her türlü Tahmil ve Tahliye işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 
düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 
görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 20.08.2015 tarihi Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 
Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda ve süresi ihale tarihinden itibaren 75 takvim gününden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 
kanunlarına tabi değildir. 7039/2/1-1 
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TRAFO MERKEZLERİNİN HİZMET ALIM YOLU İLE İŞLETİLMESİ 

(BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) 

İŞİ İHALE EDİLECECEKTİR 

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünden: 

 KASTAMONU 

154 Kv TMİ-16-22-2- Grubunda yer alan Araç TM., Karabük TM., Karabük OSB. TM., 

Çankırı TM., İsmetpaşa TM., Safranbolu TM., Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (bakım ve 

güvenlik hizmetleri hariç) işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır 

İhale kayıt numarası : 2015/99201 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B - 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00/0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :--- 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 Kv TMİ-16-22-2 -  Grubunda yer alan Araç TM., 

Karabük TM., Karabük OSB. TM., Çankırı TM., 

İsmetpaşa TM., Safranbolu TM., Trafo merkezlerinin 

Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik 

Hizmetleri Hariç) işi 

b) Yapılacağı yer : TMİ-16-22-2- Grubunda yer alan Araç TM./ 

KASTAMONU, Karabük TM./KARABÜK, Karabük OSB. 

TM./KARABÜK, Çankırı TM./ÇANKIRI, İsmetpaşa 

TM./KARABÜK, Safranbolu TM./KARABÜK trafo 

merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde Vs.  

c) İşin süresi : 3 (Üç) yıl (1095 Gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan 

Türkeş Bulvarı 118/B - KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2015 - saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

(T. Vakıflar Bankası TR 12000 15001 5800 7297 077411 nolu hesaba) yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 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 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436 

 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

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

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

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

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden 

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

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
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gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI 

HAFTALIK ÇALIŞMA 

SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12  x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16  x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20  x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24  x 45 = 1080 

Grup Mühendisi 1 (*) 1  x  45 = 45 

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren 

belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından 

kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge 

sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu 

belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince 

(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve 

İş Yönetme belgeleridir. 

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 
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b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00-TL (yüzelliTürkLirası) 

karşılığı [TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

KASTAMONU]adresinden satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması 

mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180,00-TL 

[doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI TR 12000 15001 5800 7297 077411 nolu iban 

numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi 

-İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Kısmi teklif verilmesi: 

10.1. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak 

değerlendirilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Sözleşmesi 01/12/2015 tarihinde sona erecek olan TMİ-16/22-2 grubunda yer alan 

Çankırı Tm, İsmetpaşa Tm ve Safranbolu Trafo merkezleri sözleşmelerinin bitimine müteakip 

ihale grubuna sonradan dahil edilecektir. 

15 - TMİ-16/22.2 Grubunda yer alan Karabük OSB. ve Çankırı Trafo Merkezlerinde 

çalıştırılacak olan 8 adet personel için yol bedeli ayni olarak ödenecek olup çalışanların 7 gün 24 

saat vardiyalarını kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli servis hizmeti yüklenici tarafından 

verilecektir. Bu durumda servis hizmeti öngörülen TM’lerde (Karabük OSB. ve Çankırı Trafo 

merkezleri) nakdi yol ücreti ödenmeyecektir 7055/1-1 
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TRAFO MERKEZLERİNİN HİZMET ALIM YOLU İLE İŞLETİLMESİ 

(BAKIM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) 

İŞİ İHALE EDİLECECEKTİR 

TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünden: 

 KASTAMONU 

154 kV. TMİ-16/22-1- Grubunda yer alan Küre TM., Cide TM., Kargı TM., Tosya TM., 

Taşköprü TM., İnebolu TM., Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (bakım ve güvenlik hizmetleri 

hariç) işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal 

ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

İhale kayıt numarası : 2015/99186 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B - 

KASTAMONU  

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00/0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :--- 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV. TMİ-16/22-1- Grubunda yer alan Küre TM., 

Cide TM., Kargı TM., Tosya TM., Taşköprü TM., 

İnebolu Trafo merkezlerinin Hizmet Alım Yolu İle 

İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) işi 

b) Yapılacağı yer : TMİ-16/22-1- grubunda yer alan Küre TM./ 

KASTAMONU, Cide TM./KASTAMONU, Kargı TM. 

ÇORUM, Tosya TM./KASTAMONU, Taşköprü TM./ 

KASTAMONU, İnebolu TM./KASTAMONU trafo 

merkezlerinin bulunduğu İl, ilçe, belde Vs. 

c) İşin süresi : 3 (Üç) yıl (1095 Gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan 

Türkeş Bulvarı 118/B - KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2015 - saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

(T. Vakıflar Bankası TR 12000 15001 5800 7297 077411 nolu hesaba) yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 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 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
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b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

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

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

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

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 8’inden 

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

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

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

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 
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4.3.1.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI 

HAFTALIK ÇALIŞMA 

SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi 1 (*) 1 x 45 = 45 

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren 

belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından 

kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge 

sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu 

belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince 

(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve 

İş Yönetme belgeleridir. 

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 
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olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00-TL (yüzelliTürkLirası) 

karşılığı [TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

KASTAMONU]adresinden satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması 

mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 180,00-TL 

[doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI TR 12000 15001 5800 7297 077411 nolu iban 

numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi -

İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Kısmi teklif verilmesi: 

10.1. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak 

değerlendirilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Sözleşmesi 01/12/2015 tarihinde sona erecek olan TMİ-16/22-1 grubunda yer alan 

Tosya, Taşköprü, İnebolu Trafo merkezleri sözleşmelerinin bitimine müteakip ihale grubuna 

sonradan dahil edilecektir. 7056/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME  

HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/96055 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : -Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya 

döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. 

işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım 

yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme 

malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan 

atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere 

taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha 

yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin 

yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen 

yerlere dökülmesi. 

 - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 

önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme 

talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu 

tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak 

kireç ocaklarının beslenmesi. 

 - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme 

talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. 

Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika 

sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri. 

Miktarı ve türü : Kampanya süresince (±%20 toleranslı 50 Gün) Tahmil 

tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 56600 ton), Kireç 

ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 8650 ton), 

Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (Tahmini 170000 

ton) nin 4 İş Makinesi Operatörü, 7 Kamyon Şoförü, 38 

Diğer Personel olmak üzere toplam 49 Kişi ve 1 adet 

lastik tekerlekli yükleyici (en az 150 HP, bakımlı, 15 

yaşından küçük) 2 adet damperli kamyon (15 ton taşıma 

kapasiteli, 10 yaşından küçük) ile yapılması işi. 

b) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 50 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.08.2015 Saat: 10:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

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

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7041/1-1 

————— 
KİREÇTAŞI ALINACAKTIR 

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/98030 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ 

MEVKİİ/KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa): 

2 - İhale Konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kireçtaşı 8000 (Sekizbin) ton. 

HCI de çözülmeyen maddeler en çok % 1 

SİO2 en çok % 1 

Fe2 O3 AI2 O3 en çok % 1 

MgO en çok % 1,90 

Sülfatlar en çok % 1 

CaCO3 en az  % 95 

b) Teslim Yeri(leri) : Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü, stok 

sahasında, istifli olarak. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : 

Aylar Aylık Sevk Miktarı Ton 

Eylül 3000 

Ekim 3000 

Kasım 2000 

Toplam 8000 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI 

TOPLANTI SALONU 
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b) Tarihi - Saati : 18.08.2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter 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. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1. inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3.1 Yok 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 



5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

4.4.1. Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.4.2. İş deneyim belgeleri 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

%30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form - TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 

Formu), 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.4.3. İşletme ruhsatı 

4.4.4. İşletme izin belgesi 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1. “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Kastamonu adresinde 

görülebilir ve TL 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

10 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir 

mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7042/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı 

VAKFEDENLER: Abdullah Dilek 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2015 tarihinde kesinleşen 12/05/2015 tarih ve 

E: 2015/66, K: 2015/216 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kudüs ve Beytülmakdis ile ilgili akademik, entelektüel ve kültürel 

araştırmaları ve çalışmaları geliştirmek, Kudüs ve Beytülmakdis’teki Osmanlı ve İslam mirası ile 

ilgili yapılan araştırmaları desteklemek, yayımlamak ve akademik çalışmaların sonuçlarını ilan 

etmek ve yayınlamak, bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsallaştırmak için 

her nevi imkanlar hazırlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Abdullah Dilek, Emine Nur Kafalı, Khalıd El-Awaısı, Abd Al-Fattah 

El-Awaısı, Mahmout Altoun. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli 

heyetinin belirleyeceği aynı amaca hizmet eden başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7048/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Profesör 1 

"Piyasa Mikro yapısı, Varlık 

Fiyatlandırma Modelleri, Spekülatif 

Balonlar, Hisse Senetlerinin İlk 

Halka Arzı, Finansal Piyasaların 

Entegrasyonu, Finansal Krizler" 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 
 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 7046/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 

26. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr. Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında 

yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede 

aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. 

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

Duyurulur. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1 - Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe, 

2 - Özgeçmiş 

3 - 2 adet fotoğraf 

4 - Nüfus Cüzdan Sureti 

5 - Doçentlik belgesi (Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için) 

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını 

yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını 

gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) 

veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı 

Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru 

dilekçelerinde belirteceklerdir. 

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve 

formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri 

başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de 

verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın 

atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim 

uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük 

kadrosu için 6,Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir), 

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlardan istenmektedir.) 

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail 

adresi) belirtilecektir. 

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ 

Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme 

Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul 

edilecektir. Profesörler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi 

Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. 
 

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR 

Profesör 1 1 
Müh. 

Mim. Fak. 

Kimya 

Mühendisliği 

Temel İşlemler 
ve 

Termodinamik 

İlgili alanda doçent olmak, enerji 
bitkileri ve orman biyokütlesi 

kaynaklarından aktif karbon, 

biyoyakıt üretimi ve 
karekterizasyonu konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yrd. 
Doç. 

1 1 Tıp Fak. 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 

Üroonkoloji konusunda çalışmış 
olmak. 

 7038/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 

fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 

lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 

bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 

başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik 

belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi 

(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında 

Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel 

Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna 

özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 

aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 

ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

İLGİLİ BİRİM PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT AÇIKLAMA 

 
Adet Derece Adet Derece Adet Derece 

 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

       
Makine Mühendisliği Bölümü 

       
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1 1 

     
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

       
İlköğretim Bölümü 

       
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 

     
İŞLETME FAKÜLTESİ 

       
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

    
1 4 

 
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 

       
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

  
1 1 

   
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

  
1 3 

   
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

       
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

    
1 5 

 
Mimarlık Bölümü 

    
2 5 

 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

       
Gazetecilik Bölümü 

       
Gazetecilik Anabilim Dalı 1 1 

     
 7024/1-1 
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen 

yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla 

yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık 

raporu, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi noter onaylı), yayın 

listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı 

ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent 

adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim 

tarafından duyurulacaktır.  

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz 

edeceklerdir. 

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecesine uygun olması gerekmektedir. 

Duyurulur. 

Tel: 0 478 211 75 19 

 

Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Açıklama 

İnsani Bilimler ve 

Edebiyat Fakültesi 

Çağdaş Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatları 
Yrd. Doç. 4 1 

Kırgız Edebiyatı 

üzerine doktora 

yapmış olmak. 

İnsani Bilimler ve 

Edebiyat Fakültesi 

Çeviri Bilimi / İngilizce 

Mütercim Tercümanlık 
Yrd. Doç. 4 1 

 

 7043/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretini elemanları alınacaktır. 

1 - İlânda belirtilen Profesör kadrosu için başvurular Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren 

on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada 

meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 

Yükseköğretim Kurulu öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları 

(http://tıcaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemani

KadrolarinaBasvurmaAtamaVeYükseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine 

özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel 

Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No:90 

Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir. 

 

FAKÜLTE/MYO BÖL./ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET 

Ticari Bilimler 

İşletme (Yönetim Organizasyon 

alanında Doktora yapmış, Ar-Ge, 

İnovasyon ve Enerji konularında 

Çalışmalar yapmış olmak, ulusal 

ve uluslararası projelerde 

deneyim sahibi) 

Prof. Dr. 1 

 7005/1-1 

————— 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilân 

tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 

yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları 

(http://ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemani

KadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine 

özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek Doçent adayların ise 

dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 

nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce 

Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 
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Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir. 

 

FAKÜLTE/MYO BÖL./ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Fen Edebiyat 

İstatistik 

(Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile 

ilgili eserlerinin olması ve Doçentliğini 

Nicel Karar Yöntemleri alanında almış 

olmak) 

Prof. Dr. 1 

Hukuk 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

(Doçentliğini ilgili bilim alanında yapmış 

olmak) 

Prof. Dr. 1 

Ticari Bilimler 

Bankacılık ve Finans (%30 İngilizce) 

(Davranışsal Finans alanında eserleri 

bulunmak, Yabancı dilde eğitim verme 

kriterlerini sağlamış olmak) 

Doç. Dr. 1 

Uluslararası Ticaret (%30 İngilizce) 

(Dış Ticaret işlemleri ve Politikaları, İhracat 

Pazarlaması, Mobil Pazarlama konularında 

çalışmalar yapmış olmak) 

Doç. Dr. 1 

 7004/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Yeni Dünya İçin Sevgi ve Dayanışma Vakfı, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

15/06/2015 tarihinde kesinleşen, 10/03/2015 tarih, E: 2014/195, K: 2015/60 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6997/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Kastamonu Yardım Market Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet BAYSAN, Mahir ALTIKULAÇ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kastamonu 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: 

Kastamonu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/06/2015 tarih ve E.2015/284, K.2015/283 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek, ihtiyaç sahibi olanlar ile 

özürlülerin eğitim, sağlık, yiyecek ve yakacak vb. her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, amaca uygun 

faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların çalışmalarını desteklemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.-(ellibeşbin) TL nakit.  

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli 

heyetince belirlenecek en yakın amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6998/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından: 

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli 

alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan 

ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. maddesi ile 

5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 23.07.2015 tarih ve 1889/4212 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 05.08.2015 

tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 

 

SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO ADI SOYADI ADRES 

1 633 /1 HASAN MALTAŞ İŞT. 

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 

778/1.SK. NO:2-2/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

2 717 SALİH ÖZER 

ATIFBEY MAHALLESİ Ş. KAYA 

ALDOĞAN CD. NO: 115 

ALTINDAĞ/ANKARA 

3 813 SELDA GÜRBÜZ VE İŞT. 

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 

774. Sok. NO: 63 

ALTINDAĞ/ANKARA 

4 1141 KEMAL ERYAŞAR 

ATIFBEY MAHALLESİ 

FERMANLILAR NO: 71 

ALTINDAĞ/ANKARA 

5 1853 AYNUR KOPARAN ve İŞT. 

ORHANGAZİ MAHALLESİ 

YİĞİTLER NO: 144 

ALTINDAĞ/ANKARA 

6 
1912 - 1913 

- 1914 
MÜZEYYEN TOZ 

ORHANGAZİ MAHALLESİ 

YİĞİTLER NO: 61-62 

ALTINDAĞ/ANKARA 

7 1995 - 1996 İLYAZ TAŞKO İŞT. 

ÇANDARLI MAHALLESİ 

KARTALLAR NO: 121 

ALTINDAĞ/ANKARA 

8 
2042 - 2043 

- 2044 
GÜLÖSÜF KARA 

ÇANDARLI MAHALLESİ 

KARTALLAR NO: 115-115/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

9 2053 HAYATİ ÇİĞDEM 

ÇANDARLI MAHALLESİ 

KARTALLAR NO: 62-62/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

10 2172 
MEHMET PARLAKSIVA 

VRS 

KARTALLAR MAHALLESİ 255. 

SOK. NO: 77/B 

ALTINDAĞ/ANKARA 
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SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO ADI SOYADI ADRES 

11 2177 ABDURRAHMAN PİDER 

ÇANDARLI MAHALLESİ 

KARTALLAR NO: 71/A-B 

ALTINDAĞ/ANKARA 

12 2292 NAZİRE PETEK 

ÇANDARLI MAHALLESİ 

KARTALLAR NO: 32/1 

ALTINDAĞ/ANKARA 

13 2319 
AYŞE DİKMEN 

VRS.(Mehmet DİKMEN İŞT) 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

YILMAZLAR NO: 208-208/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

14 2333 HATİCE ÖZKAN 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

YILMAZLAR NO: 231 

ALTINDAĞ/ANKARA 

15 2344 OSMAN ÖĞÜTLÜ 

ÖNCÜLER MAHALLESİ BİRİNCİ 

MUHTARLIK NO: 15 

ALTINDAĞ/ANKARA 

16 2345 REMZİ ÖĞÜTLÜ İŞT. 

ÖNCÜLER MAHALLESİ BİRİNCİ 

MUHTARLIK NO:12 

ALTINDAĞ/ANKARA 

17 2361 SADIK ÇELİK 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

YILMAZLAR NO: 18 

ALTINDAĞ/ANKARA 

18 2371 - 2372 YAŞAR ÖZTÜRK 

YILMAZLAR MAH. MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 32-32/F 

ALTINDAĞ/ANKARA 

19 2390 ZÜLFİYE KARA 

YILMAZLAR MAH. MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 69 

ALTINDAĞ/ANKARA 

20 
2410 - 

2409A 
HALİL YİĞİT VRS 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 62 

ALTINDAĞ/ANKARA 

21 2435 AYŞE ÇAĞLAYAN İŞT. 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

YILMAZLAR NO: 19 

ALTINDAĞ/ANKARA 

22 2546 FEVZİ DURMAZ İŞT. 

ÖNCÜLER MAHALLESİ 

YILMAZLAR NO: 151 

ALTINDAĞ/ANKARA 

23 3443 HASAN ÇIRÇIR VRS 

ORHANGAZİ MH. MAHALLESİ 

ORHANGAZİ NO :276-276/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

24 3745 İSMET BOZKURT 

YAVUZ SELİM MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 52 

ALTINDAĞ/ANKARA 
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SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO ADI SOYADI ADRES 

25 4032 NAHİDE BAYAT 

FATİH MH. MAHALLESİ SERPME 

EVLER NO:154 ALTINDAĞ / 

ANKARA 

26 5009 RAİFE ŞANAL 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

ENGÜRÜ SERPMELER NO: 89-

89/A ALTINDAĞ/ANKARA 

27 5018 - 5020 GÜNER TAŞYARAN İŞT. 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 61. 

SOKAK NO: 79-80 

ALTINDAĞ/ANKARA 

28 5205 SEYFİ AZARİ VE İŞT. 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

HAYRİ ARTMANLAR NO: 288 

ALTINDAĞ/ANKARA 

29 5372 BAYRAM TOLU VRS 

HAYRİ AKMANLAR MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 119 

ALTINDAĞ/ANKARA 

30 5523 AYŞE ARAS 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

HAYRİ ARTMANLAR NO: 232 

ALTINDAĞ/ANKARA 

31 5527 - 5532 MUSA GÜRCAN İŞT 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

HAYRİ ARTMANLAR NO: 227 

ALTINDAĞ/ANKARA 

32 5535 SUAT ÖZDAĞ işt. 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

HAYRİ ARTMANLAR NO: 245 

ALTINDAĞ/ANKARA 

33 6974 

NURİ ÖZTÜRK 

VRS.(DURSUN ÖZTÜRK 

İŞT) 

ATIFBEY MH. MAHALLESİ 

ENGÜRÜ SERPMELER NO: 139 

ALTINDAĞ/ANKARA 

34 7075 ŞAKİR HOCAGAZİ 

ENGÜRÜ MAHALLESİ BİRİNCİ 

MUHTARLIK NO: 195 

ALTINDAĞ/ANKARA 

35 7100 - 7101 NİZAMETTİN CANLI İŞT. 

FERMANLAR MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 226 

ALTINDAĞ/ANKARA 

36 7113 MEVLÜT ÖZKAN İŞT. 

ATIFBEY MAHALLESİ ENGÜRÜ 

SERPMELER SK. NO:….. 

ALTINDAĞ/ANKARA 

37 7119 - 7120 YUSUF DEMİR İŞT. 

FERMANLAR MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 213 

ALTINDAĞ/ANKARA 

38 7143 - 7144 CEVDET ÖNBAŞ İŞT. 

FERMANLAR MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 192-192/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 
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SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO ADI SOYADI ADRES 

39 
7169 - 7170 

- 7171 

SATI KARAAHMETOĞLU 

ve İŞT. 

ATIFBEY MAHALLESİ ENGÜRÜ 

SERPMELER NO: 249/A-C 

ALTINDAĞ/ANKARA 

40 7174 
MEHMET ALİ 

HAYRANOĞLU VRS. 

ENĞURÜ MAHALLESİ 

MUHTARLIK NO:…. 

ALTINDAĞ/ANKARA 

41 
7188 - 7189- 

7190 

CİHANKER-YETER 

BULDUK ve İŞT. 

ATIFBEY MAHALLESİ ENGÜRÜ 

SERPMELER NO: 234-234/B 

ALTINDAĞ/ANKARA 

42 167 YURDAGÜL DİNÇ 

HACIBAYRAM MAH. 

MAHALLESİ GÜZEL SOK. NO: 2 

ALTINDAĞ/ANKARA 

43 
496 - 497 - 

498 

MÜRÜVET ALDANMAZ ve 

İŞT. 

HACIBAYRAM MAHALLESİ 

AKŞEHİR NO: 60 

ALTINDAĞ/ANKARA 

44 506 - 507 MEHRİ ERDOĞAN 

HACIBAYRAM MAHALLESİ 

ULUCAK NO: 18-18/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

 7052/1-1 

————— 

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli 

alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan 

ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 23.07.2015 tarih ve 1890/4211 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 05.08.2015 

tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 

 

SIRA 

NO ANALİZ NO ADI SOYADI ADRES 

1 339 
MUSTAFA 

KAYABAŞI 

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 

781/2. SOK. NO: 7ALTINDAĞ/ANKARA 

2 1238 
AHMET 

YALÇINKAYA 

ÖNCÜLER MAHALLESİ YILMAZLAR  

NO: 129 ALTINDAĞ/ANKARA 

3 1271 KADİR EREN 
ÖNCÜLER MAHALLESİ YILMAZLAR 

NO: 147 ALTINDAĞ/ANKARA 

4 1408 
ABDULLAH 

ATAMAN VRS 

ÖNCÜLER MAHALLESİ YILMAZLAR   

NO: 58 ALTINDAĞ/ANKARA 

5 1412 - 1413 BEKİR ATAMAN 
ÇANDARLI MAHALLESİ SERPMELER 

NO: 113/G - 114 ALTINDAĞ/ANKARA 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 5 Ağustos 2015 – Sayı : 29436 

 

SIRA 

NO ANALİZ NO ADI SOYADI 
ADRES 

6 1702 YAKUP KÜCE 
ORHANGAZİ MAHALLESİ YİĞİTLER 

NO: 41 ALTINDAĞ/ANKARA 

7 1948 REŞİT GENÇ 

ORHANGAZİ MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 319 

ALTINDAĞ/ANKARA 

8 2227 ALİ ÇELİK 
ÇANDARLI MAHALLESİ ÇANDARLI 

NO: 16 ALTINDAĞ/ANKARA 

9 2260 KADİR GÜLER 
ÇANDARLI MAHALLESİ KARTALLAR 

NO: 4/D ALTINDAĞ/ANKARA 

10 2297 HAMZA ONUK İŞT. 

KARTALLAR MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 11 

ALTINDAĞ/ANKARA 

11 2544 
CANAN (LİVİLİK) 

DEMİRCİ İŞT. 

ÖNCÜLER MAHALLESİ YILMAZLAR 

NO: 152-153 ALTINDAĞ/ANKARA 

12 3253 FAZİLET KORÇ 

ORHANGAZİ MAHALLESİ 

ORHANGAZİ NO: 23/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

13 3414 - 3415 
NURULLAH 

KARATAŞOĞLU 

ORHANGAZİ MH. MAHALLESİ 

ORHANGAZİ NO: 290 

ALTINDAĞ/ANKARA 

14 5041 SADIK ATILGAN 

ENGÜRÜ MAHALLESİ BİRİNCİ 

MUHTARLIK NO: 76 

ALTINDAĞ/ANKARA 

15 5058 - 5059 KEZBAN ÇELİKBAŞ 

ATIFBEY MAHALLESİ ENGÜRÜ 

SERPMELER NO: 88-88/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

16 
6997 - 6998 - 

6999 

FATMA YAŞAR 

YURTOĞLU İŞT 

ATIFBEY MAHALLESİ ENGÜRÜ 

SERPMELER NO: s148-149-149/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

17 7055 MAKBULE ÇANDIR 

ATIFBEY MAHALLESİ HAYRİ 

ARTMANLAR NO: 215 

ALTINDAĞ/ANKARA 

18 10 
ABDULKADİR 

ÜNLÜEL 

HACIBAYRAM MAHALLESİ İNCEYOL 

SOK. NO: 12 ALTINDAĞ/ANKARA 

19 371 
HİKMET TEKEOĞLU 

VRS. 

HACIBAYRAM MAHALLESİ AYKUT 

SK. NO: 30-30/A-B 

ALTINDAĞ/ANKARA 

20 476 - 477 
SUAT HAYRİ SİCİM 

İŞT. 

HACIBAYRAM MAHALLESİ 

SERPMELER NO: 33 

ALTINDAĞ/ANKARA 

21 515 SEZER DAMAR 
HACIBAYRAM MAHALLESİ ULUCAK 

NO: 17/A ALTINDAĞ/ANKARA 

 7053/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/66643 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Kapsül Fabrikası Müdürlüğü İl/İlçe Mamak/ANKARA 

Adresi Kayaş Caddesi No: 163 Kayaş-Mamak Tel-Faks 
0 312 372 30 00 

0 312 372 34 44 

Posta Kodu 06270 E-Mail mkekapsul@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Sinerji Alüminyum Metal Makina 

İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Adnan DUMAN 

Adresi 
Erenler Mah. 217 Sok. No: 2 

Yahşihan/KIRIKKALE 
 

T.C. Kimlik No. --- 47179192662 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7710337038  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
499 Yahşihan  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7049/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/19574 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Tunceli Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe TUNCELİ 

Adresi Moğultay Mah. Kışla Cad. Tunceli Tel-Faks 428 212 15 45 / 428 212 32 20 

Posta Kodu 62000 E-Mail tuncelisgim@sgk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hülya KÜÇÜKÖZER  

Adresi 
Sursuru Mah. Şht. Ast. Mustafa Uygur 

Bulvarı 62/3   23100 Merkez/Elazığ 
 

T.C. Kimlik No. 34435374924  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6050513572  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15430  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 7064/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
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. 

 7065/1-1 
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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

 

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. 

 7062/1-1 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

 
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. 

 7063/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2015-110 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2015-1642 KAYSERİ 

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Ovakent Kasabasında Yozgat Müze Müdürlüğünce 156 ada, 

226 parselde tespit edilen höyüğün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili konusunun 

Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 28.11.2014 gün ve 

1521 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.03.2015 gün ve 

1974 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 

16.03.2015 gün ve 50823 sayılı yazısı, Yozgat İl Özel İdaresinin 24.03.2015 gün ve 2623 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 gün ve 

42641 sayılı yazısı, 29.06.2015 gün ve 694 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Ovakent Kasabası, Höyük Mevkiinde bulunan, tapunun 156 

ada, 226 parselinde Hazine adına kayıtlı höyüğün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 

taşıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş 

dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2015-109 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2015-1638 KAYSERİ 

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Kayadibi Köyü, 177 ada, 7, 8, 81 parsellerde Yozgat Müze 

Müdürlüğünce tespit edilen kilise kalıntısının 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili 

konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Müze Müdürlüğünün 16.05.2014 gün ve 

576 sayılı, 10.02.2015 gün ve 206 sayılı yazılan, konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 12.02.2015 gün ve 27976 sayılı yazısı, Yozgat 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.02.2015 gün ve 570 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 05.03.2015 gün ve 37675 sayılı yazısı, 

19.06.2015 gün ve 649 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Kayadibi Köyü, 177 ada, 7, 8, 81 parsellerde bulunan kilise 

kalıntısının, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki haritada 

işaretli alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu sit alanında 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece 

arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; 

Müze Müdürlüğünce ivedilikle kurtarma kazısı yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.920 

Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015 -79 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.07.2015 - 939 KARS   

Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, Halitpaşa Caddasi, tapunun 4 pafta, 377 

ada, 27 parselinde yer alan, özel mülkiyete ait taşınmazın tescil talebine ilişkin; Aydın 

MEÇO’nun 27.11.2014 tarihli yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarihli uzman raporu, Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 02.12.2014 gün ve 5740 sayılı yazısı, Kars Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 

08.12.2014 gün ve 2829 sayılı yazısı, Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 06.07.2015 tarih ve 

2193 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.07.2015 

tarih ve 2165 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Kadastral Harita),  konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi.   

Yapılan görüşmeler sonunda; Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, Halitpaşa 

Caddasi, tapunun 4 pafta, 377 ada, 27 parselinde yer alan, özel mülkiyete ait taşınmazın 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca tescil 

edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama 

(fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2015-109 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2015-1639 KAYSERİ 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Şahmuratlı Köyünde bulunan, i34d03aA pafta, 1116 parselde 

yer alan mozaikli alan ile 2115, 2116, 2117, 2832, 2119, 2124 parsellerde yer alan tümülüsün 

1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili konusunun değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat 

Müze Müdürlüğünün 28.11.2014 gün ve 1522 sayılı, 05.03.2015 gün ve 369 sayılı yazıları, 

konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 

08.04.2015 gün ve 68166 sayılı yazısı, Yozgat İl Özel İdaresinin 16.04.2015 gün ve 3516 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 gün ve 

42628 sayılı yazısı, 19.06.2015 gün ve 648 sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Şahmuratlı Köyünde bulunan, i34d03aA pafta, 1116 parselde 

yer alan mozaikli alan ile 2115, 2116, 2117, 2832, 2119, 2124 parsellerde yer alan tümülüsün, 

2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki haritalarda işaretli 

alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanlarda Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere 

ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; mozaik tabanda 

Yozgat Müze Müdürlüğünce ivedilikle kurtarma kazısı yapılmasına; kazı sonucu ortaya 

çıkartılacak mozaik tabanın Yozgat Müze Müdürlüğünce Kerkenez Kazı Evine taşınabileceğine 

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro

Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği

— Abdullah Gül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


