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TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA 

ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1138 Karar Tarihi: 14.03.2017

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 21.03.2017 Salı gününden başlamak

üzere on beş gün ara verilmesine, Genel Kurulun 14.03.2017 tarihli 81’inci Birleşiminde karar

verilmiştir.
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                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
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Karar Sayısı : 2017/9949

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin ikinci bölüm başlığındaki “ile Kadro Devri” ibaresi yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Özel hastanelerin gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı açılmasına izin verilir.
Ayrıca, yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının
yüzde 30’unu geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Özel hastanelerin kadroları, Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine, Ba-

kanlıkça elektronik ortamda kaydedilir. Mesul müdür, bu sistem üzerinden hastanenin her bir
uzmanlık dalı için toplam kadrosunu, kullanabileceği kadrosunu ve aktif çalışanını takip eder,
hekim ayrılış ve başlayış tekliflerini bu sistem üzerinden yapar ve çalışma belgelerini düzenler.

Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde
ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu
ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları,
bunların kamu ve özel sektördeki dağılımları, özel hastanelerin yatak sayıları ve doluluk oran-
ları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin kullanım durumları,
ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli as-
gari kadro sayıları dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenir. Ek kadroların dağıtımına ilişkin usul
ve esaslar ilan metninde ayrıca belirtilir.

İlan edilecek dönemlerde özel hastanelere verilecek ek kadrolar, Bakanlıkça elektronik
sistemde tanımlanır ve hekim başlatma talebi mesul müdür tarafından sistem üzerinden yapılır.
Hekim başlatma talebi uygun bulunanların çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır.

Bakanlık tarafından ilan edilecek uzmanlık dallarından olmak üzere bu kadrolar için
belirlenen kriterlere uygun olmak kaydıyla ve özel hastanenin bildireceği kadro iptal edilerek
Bakanlıkça kadro değişimi yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun yetkili
kurum tarafından belgelenmesi,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve (ç) bendindeki “ilave” ibaresi “ek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hangi
tür özel hastane açacaklarını da belirten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina ve tesis de-
ğişikliklerini müdürlüğe bildirmek,”

“g) Özel hastane bünyesinde kurulması öngörülen ve ilgili mevzuatı çerçevesinde ruh-
satlandırılması veya tescili gereken her türlü ünite, birim veya merkezlerle ilgili ruhsatlandırma
işlemlerini yürütmek,”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi bi-
rini kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde
bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi
ve belgeler Müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Müdürlükçe mesul müdürlük belgesi
düzenlenir. Bu süre zarfında mesul müdür yardımcısı mesul müdürlük görevini yapar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere
sahip olan en az bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Doğrudan”
ibaresi “Yeterli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendindeki “doğum masaları” ibaresinden sonra gelmek üzere
“,anne uyum odası” ve (f) bendindeki “diyaliz” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve uyku” iba-
resi eklenmiştir.

“Yoğun bakım yatakları ve yeni doğan kuvözler hasta yatak sayısına dâhil edilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “hasta odala-

rında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ıslak zeminler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve
aynı fıkranın (d) bendindeki “çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g), (h) ve
(ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma
bölümü bulunur. Ancak, belirli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve hasta yatak sayısı otuz
ve altında olan hastanelerde bir adet ameliyat salonu olabilir.”

“g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonları ile
koridor ve el yıkama yerinin bulunduğu tam steril alanlarda, pencere ve kapılar dış ortama açıl-
maz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Bu alanlara yarı steril sedye transfer holünden geçilir.
Yarı steril alanda; uyandırma, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı
düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur. Belirtilen mahaller ön
geçiş holüyle steril koridora bağlanır.”

“h) Ameliyathane alanının, hijyenik klima sistemi, hepa filtreli veya muadili bir sistem
ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.”

“ı) Yalnızca dâhili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan hastanelerde ameliyathane
bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan hastanelerde, cerrahi uzmanlık dalı ilavesi, Yö-
netmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer şartların sağlanması durumunda
yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve
(d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Cerrahi veya dâhili uzmanlık dalları için ayrı ayrı olmak üzere yoğun bakım yatağı
oluşturulması zorunludur.

b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için koroner yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi
uzmanlık dalı için kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitesi
bulunması gerekir. Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışı geçici statüde hekim veya özel has-
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tanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmanı çalıştırılması durumunda koroner yoğun bakım üni-
tesi ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulması zorunlu değildir. Ancak koroner
ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili mev-
zuatına göre işlem yapılır.

c) Yalnızca ağız ve diş sağlığı, göz sağlığı ve hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon
uzmanlık dallarında faaliyet gösteren hastanelerde yoğun bakım bulunması zorunlu değildir.

d) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin doğrudan bağ-
lantılı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin
ön geçiş alanları ortak olabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Acil ünitesinde, en az birer adet olmak üzere; ilk muayene odası, müdahale odası, mü-
şahede odası ve canlandırma odası ile güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme
yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.”

“Belirli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde sadece ilgili dalların gerek-
tirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri
yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanenin hizmet satın alması durumunda; tetkik sonuçları, hizmet satın alınan
kurum veya kuruluş tarafından gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilir ve tetkik yapılacak
kurum veya kuruluş tarafından hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edilemez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin

sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon üni-
tesi bulunması veya sterilizasyon hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla karşılanması şarttır.

Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile
sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur. Merkezi sterilizasyon ünitesi ameli-
yathane ile bağlantılı olmalıdır. Ancak, steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şe-
kilde planlanması durumunda ameliyathaneden bağlantısız da olabilir.

Sterilizasyon hizmetlerinin, hizmet satın alma yoluyla karşılanması halinde özel has-
tanede, kirli malzeme girişi ve kirli depo ile steril malzeme çıkış ve steril depo bölümleri bu-
lunur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hastanelerin, teşhis ve tedavi amacıyla hastalar tarafından kullanılan bütün alanlarında koridor
genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay ha-
reketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon
ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde,
sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması
uygun değildir. Hastane bünyesinde, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması halinde bu
alanlarda zeminden ısıtma yapılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Özel hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının kolay erişebilecekleri bir yerde uygun

şekilde havalandırma ve aydınlatma sağlanan bebek bakım ve emzirme odası bulunur.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kısmi
zamanlı” ibaresi “kadro dışı geçici” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uy-
gun hastaneye hastanın naklini sağlar. Hasta nakil süreci, Ulusal Sağlık Sistemi (USS) üzerin-
den elektronik ortamda takip edilir. Hastanın durumunun yoğun bakım gerektirmesi halinde
nakil, ulaşım süresi göz önünde tutulmak şartıyla, öncelikle boş yoğun bakım yatağı en fazla
olan uygun bir hastaneye sağlanır.”

“Tüm yataklı tedavi kurumları, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve USS çerçevesinde;
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) tarafından Olay Yönetim Sistemi’nde (OYS)
tanımlanan olay ile ilişkili olarak ambulans veya kendi imkânları ile gelen başvuruların kimlik,
tanı, servis ve tedavi gibi vakıa bilgilerini, boş, dolu ve toplam yatak durumlarını, servislerin
seviye bilgilerini, fiilen çalışan nöbetçi hekim listelerini ve ambulansla acile getirilen hastaların
tanı ile tedavi bilgilerini, güncel ve doğru olarak komuta kontrol merkezine vermekle yüküm-
lüdür.”

“Belirli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerin acil üniteleri sürekli olarak
kullanıma hazır hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının
gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçlar bulunur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel hastane eczanesinde, 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca belirlenen liste-
deki ilaçların, tıbbî madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hasta dosyası içerisinde, asgarî olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:
a) Hasta kabul kâğıdı,
b) Tıbbî müşahade ve muayene kâğıdı,
c) Hasta tabelası,
ç) Hemşire gözlem kağıdı,
d) Röntgen ve laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları,
e) Ameliyat kâğıdı,
f) Hastanın muayene istek formu,
g) Çıkış özeti,
ğ) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca alınmış
rızayı gösteren muvafakat formu.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Merkezi tıbbi arşivin hastane bünyesinde bulunması zorunlu değildir.”

“Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esas-
lara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt
ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen
bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adlî vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya
dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen her türlü tetkik, tahlil ve görüntüleme so-
nuçları,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 53 – Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yo-

ğun bakım hizmetlerinin gereklerine göre kuvöz ve yoğun bakım yatakları bulunur.
Özel oda; üç taraftan müdahaleye uygun, tek yataklı, müstakil tuvalet ve lavabo, tuvalet

ile lavabodan ayrılmış banyo, buzdolabı, televizyon, internet, telefon ile hasta refakatçisinin
dinlenmesi için oda/bölüm ve içinde ayrıca banyo, lavabo ve tuvaleti olan,

Birinci sınıf oda; üç taraftan müdahaleye uygun, tek yataklı, müstakil tuvaletli ve lava-
bolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik
donanımı bulunan,

İkinci sınıf oda; iki yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, üç taraftan mü-
dahaleye uygun, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü
olan,

hasta odalarıdır.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hastane

sınıflamalarını,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan “38 inci” ibaresi “ilgili”

olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “hastanenin türünün gerektirdiği” ibaresi “hastanede bulunması zorunlu” ibaresiyle
değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65 – Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen süre içinde giderilme-

mesi nedeniyle bir kısmında veya tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faa-
liyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakan-
lıkça askıya alınır. Ruhsatı askıya alınan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi
için faaliyet durdurma tarihi bitimi itibariyle en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de
faaliyete geçemeyen hastanenin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir. Ayrıca;

a) Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne de-
vam eden özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Ancak, faaliyeti iki
kat süreyle durdurulmasına rağmen hasta kabulü yapan,

b) Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastanelerden, taşınma taleplerinin uy-
gun bulunduğu tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin
alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat belgesi almak için gerekli olan şartları
sağlayamayan,

hastanenin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.”
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere 65/A mad-

desi eklenmiştir.
“Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler
MADDE 65/A – Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak

durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle
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mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin ta-
mamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel has-
tanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin mülga 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Özel hastane statüsünde birleşme ve taşınmalar
MADDE 68 – Özel hastane bulunduğu il içerisinde veya başka bir ile taşınabilir. Ancak

bulunduğu ilden başka bir ile taşınma işlemi, Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun bulunması
halinde yapılabilir. Taşınma amacıyla başvuran özel hastaneler, taşınma taleplerinin uygun bu-
lunduğu tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı
tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat belgesi alarak taşınma işlemlerini sonuçlandırmak
zorundadır.

İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması
amacıyla planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları, tek başına veya birleşerek toplam
otuzüç uzman tabip sayısını sağlamaları halinde aynı il içerisinde veya başka bir ilde yüz yataklı
özel hastaneye dönüşebilir. Ancak, başka bir ilde özel hastaneye dönüşüm Bakanlıkça yapılan
planlamalara uygun olması halinde yapılabilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) 24 üncü maddesinin (e), (f) ve (g) bentleri ile 25 inci maddesinin (e) bendine,”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler ya-

pılmıştır.
a) Birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı toplam hasta yatak sayısının
%30’unu geçemez.”

b) Birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (ı), (m) ve (s) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında
başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin
nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan
tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci mad-
desine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak diğer özel hastane veya tıp mer-
kezlerinde çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması
zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi
düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin
kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.”

“ı) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest ola-
rak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel
hastanelerde yapabilirler. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi
ve özel hastane müştereken sorumludur. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masrafla-
rının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir ve buna ilişkin rıza formu has-
taya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü
her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu müdürlüğe bil-
dirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”
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“m) Özel hastaneler Bakanlığın izni ile; planlama kapsamındaki ünite ve merkezleri il-
gili mevzuatına uygun olmak kaydıyla başka özel hastaneye devredebilir veya özel hastaneler
kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilir. Ancak, il dışına
ünite ve merkez devri ile karşılıklı kadro değişimi, Bakanlık planlamalarına uygun bulunması
halinde yapılabilir.”

“s) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
1) Toplam yatak sayısı yüzün altında olan özel hastanelerin, yüz yatak için gerekli otuz

üç uzman hekim kadrosu bulunması veya bu kadroyu aynı il içerisinde planlama kapsamındaki
diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek sağlamaları halinde yatak sayısını yüze tamamla-
masına izin verilir. Ancak, başka ilde bulunan planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuru-
luşları ile birleşme suretiyle sağlanacak ise Bakanlığın planlamaları çerçevesinde talep değer-
lendirilir ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.

2) Toplam yatak sayısı yüzün üzerinde olan özel hastanelerin, aynı il içerisinde planlama
kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek ilave her onaltı uzman hekim kadro-
sunu sağlamaları halinde elli yatak ilave etmelerine izin verilir. Ancak, başka ilde bulunan plan-
lama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşme suretiyle sağlanacak ise Bakanlığın
planlamaları çerçevesinde talep değerlendirilir ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapı-
labilir.

3) Özel hastanelerin kendi aralarında birleşmelerinde ruhsatlarında kayıtlı mevcut top-
lam yatak ve kadro sayısı korunur.”

c) Birinci fıkrasının (f) bendindeki “ruhsatında” ibaresi “faaliyet izin belgesinde” şek-
linde değiştirilmiştir.

ç) Birinci fıkrasının (c) bendinin üçüncü cümlesi, (d) bendi ve (h) bendinin ikinci cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) İkinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 11 inci maddesi kapsamındaki

tabip/uzman tabipler, özel hastanelerde Kanunda belirlenen çalışma süresini tamamlayana kadar
planlamadan istisna olarak kadro dışı geçici olarak başlayabilir. Kanunda belirlenen çalışma
süresi tamamlandığında en son çalıştığı hastanede çalışmaya devam edebilir. Ancak ayrılması
halinde tekrar bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

“Birinci fıkrada belirtilen hususlar için, imar mevzuatına göre ek bina yapılması gere-
kiyorsa, 9 uncu madde uyarınca ön izin alınır. Bunların mevcut binada tadilat gerektirmesi ha-
linde, tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça veya Müdürlükçe onaylanması
gerekir.”

e) Beşinci ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin Ek 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 8 – Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelere planlamadan

istisna olarak, sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üye-
lerine mahsus olmak ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak üzere asgari öğretim üyesi
standartları açısından Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Bakanlık kadro planlamaları dik-
kate alınarak Bakanlıkça uzmanlık dalı ilavesi ve ek kadro tahsisi yapılabilir. Bu hastanelere
uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar
kurdurulabilir. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet bi-
rimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim
kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülür.”

22 Mart 2017 – Sayı : 30015                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin mülga geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde ye-

niden düzenlenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 23/1/2015 tarihi

arasında yapılan hastane birleşmelerinde de ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (s) bendinin

(3) numaralı alt bendi uygulanır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yüz yatağın altında ön izin ve ruhsatlan-

dırma işlemleri devam edenlerden yüz yatakla açılma şartı aranmaz.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sayılı “Özel Hastane Müeyyide Formu”nun

15 ve 26 sıra no’lu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dı-

şındaki Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, kayıt kabul, sınav ve

değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulla-

rında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim, kayıt kabul, sınav ve değer-

lendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Birim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,

d) Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi: Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen

mesleki düzeye ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı program gereği alması zorunlu

olan projeyi,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin

Üniversite içindeki iki lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma ala-

bilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarıyla

ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

ğ) Dikey geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun meslek yüksekokulundan mezun öğ-

rencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, lisans

diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,  

h) Gözetim listesi: Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 19 uncu

maddede belirtilen ortalamaların altında olan öğrencilerin oluşturduğu listeyi,

ı) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kuru-

lunu,

i) İlgili kurul: İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

j) Ön koşullu ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başarılması

koşulu aranılan dersi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

o) Yandal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması

kaydıyla, Üniversite içinde başka bir lisans programı kapsamında belirli bir konuya yönelik

sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini sağlayan

programı,

ö) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

p) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans programına kayıtlı

olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde,

aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
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r) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde yapılan

eğitim-öğretim programını,

s)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenci Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik

takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler

hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yap-

tıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini

yatırmış olan Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda

ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler ara-

sındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

Kabul esasları ve kesin kayıtlar

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt olabilmek için, ortaöğretim kurumlarından mezun

olmak ve ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili, ÖSYM’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak; özel

yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kayıt olabilmek için ise özel yetenek sına-

vında başarılı olmak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi ve ilgili diğer

mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

öğrencilerin, birimlere 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uya-

rınca kesin kayıt yaptırabilmesi için YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslarda yer alan

koşulları ve ilgili diğer mevzuatın aradığı koşulları taşımak gerekir.

(3) Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylardan kesin kayıt için istenen belgelerin

asılları veya asıllarını ibraz etmek koşulu ile Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya üniver-

siteye giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal

edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen

diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya

öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait

öğrencilerin kayıt işlemleri mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.
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(5) Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilere ilişkin esaslar aşağıda

belirtilmiştir:

a) Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce yeterlilik sınavına

alınırlar. Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal

ve uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgele-

yenler ile bu tarihe kadar Üniversite tarafından açılan İngilizce yeterlilik sınavlarından birinde

başarılı olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine

başlarlar.

b) Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise sü-

resi içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına kayıt yaptırırlar ve İngilizce hazırlık programına

devam ederler. Bu öğretim yılının sonunda yaz öğretimi dâhil, ilgili birimde öğretimine başla-

maya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce

yeterlilik sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterlilik

sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız

olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık öğretimine devam etme hakları yoktur. Bu öğ-

renciler aynı eğitim ve öğretim yılında, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının, yürütülen İngilizce

hazırlık öğretimi çerçevesinde yaptığı tüm yeterlilik sınavlarına girerler. Yaz öğretimi sonu sı-

navı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir.

c) Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğre-

timi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9

uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı programlara yatay geçiş için baş-

vuru yapabilirler. 

(6) Üniversitede öğretim dili en az %30 İngilizce olan programlara kayıtlı iken yeniden

ÖSYM’nin yaptığı sınava girip Üniversitenin aynı düzeydeki bir ön lisans ve lisans programına

yerleştirilen öğrencilerde İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

(7) Üniversiteye kesin kabul kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci aday-

ları, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia ede-

mezler.

(8) İngilizce hazırlık öğretiminin uygulama esasları, Senato tarafından belirlenir.

(9) Yurt dışından öğrenci alımına ilişkin iş ve işlemler, Senato tarafından yürütülür.

(10) Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen

öğrenciler derslerin başlamasından sonraki bir hafta içinde ilgili birimlerine başvururlar. Bu

tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. İntibak işlemleri, ilgili intibak komisyonunca

değerlendirilip birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(11) Özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin kabul şartları ve kesin kayıt işlemleri

ilgili birimce hazırlanıp Senato tarafından belirlenir. 

(12) Özel öğrenci kabul şartları ve kesin kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenir.
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Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, derse kayıt ve mevzuatta belirtilen öğrencilerin

katkı payı ödenmesini içerir. Üniversite öğrencileri her yarıyıl Senato tarafından belirlenen ta-

rihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğ-

rencilerden mazereti birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin kayıtları, akademik takvimde

belirtilen süre içinde gecikmeli olarak yapılır. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden

sayılır.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi veril-

mez ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili her türlü iş-

lemlerine ilişkin kararlar birim yönetim kurullarında alınır. Öğrenciler bu kararlar için Rektör-

lüğe 15 gün içinde itirazda bulunabilirler.

Danışmanlık

MADDE 9 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi

ve/veya öğretim görevlisi/doktora derecesine sahip araştırma görevlisi danışman olarak atanır.

Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program

çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye

tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında ders-

lerini kendi seçer ve danışmanın onayı ile kayıt tamamlanır.  Geçerli bir mazereti nedeniyle

kayıt döneminde Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile ilgili bö-

lüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici olarak kayıt süresince bir

öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) 6 ncı madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniver-

site öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı Rektörlük tarafından verilir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kartın kaybedil-

diğine dair yerel veya ulusal bir gazetede ilan verilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili

birime sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir. Verilen

bu kart için her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda ücret alınır.

Diploma ve mezuniyet belgeleri

MADDE 11 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar ve mezuniyet belgeleri Se-

nato tarafından düzenlenir.

(2) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, katkı payı/öğrenim ücreti ve Üniversite ile

ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite birimlerine yapılacak her

türlü yatay geçiş, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş, Çift Anadal,

Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-

rine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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(2) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurulca belirlenir ve

Senato tarafından onaylanır. Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar ise,

YÖK tarafından belirlenir. İntibak işlemleri, ilgili yönerge hükümlerine göre intibak komis-

yonlarınca yapılır ve birim yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca, öğretim dili İngilizce olan programlara yatay ve dikey ge-

çiş yapacak öğrenciler, Senatonun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini

sunmak veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sı-

navını başarmak zorundadır. Bu belgelerden herhangi birini sunamayan ve/veya Yabancı Diller

Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavını başaramayan öğrencilerin

Üniversiteye yatay geçiş işlemleri yapılmaz.

(4) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri, ÖSYM tara-

fından yerleştirilir. Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans ve Lisans

Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.

Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato

tarafından değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato

tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretimi uygulama esasları, Senato tarafından düzenlenir.

Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Senato tarafından belirlenir. Resmi tatil günleri öğretim

ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve Yönetim Ku-

rulunca uygun görülen derslerin, ders ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

(2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süre içinde diploma alamayan

öğrencilerin, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi

ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce

başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili mevzuat hükümleri ve

YÖK Başkanlığının kararları doğrultusunda ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversitenin, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış

kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar Senato ta-

rafından belirlenir.

Öğretim süresi ve şekli

MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinde kayıtlı öğrencilerin öğretim süresi ve şek-

line ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-

zın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl
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olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci

katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatıran öğrenciler dönem kaydı yaptırabilirler. Bu durum-

daki öğrencilerin öğrencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere

tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

b) Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uy-

gulanır:

1) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-

şulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. 

2) Azami öğrenim süresi sonunda, (1) numaralı alt bent kapsamı dışında kalan son dönem

öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına

bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim

dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili

birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin

başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını beşe

indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

3) Azami öğrenim süresi sonunda veya (2) numaralı alt bent uyarınca girdiği ek sınavlar

sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir. 

4) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç

almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son

dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. 

5) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için

başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de

dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir. 

6) (4) ve (5) numaralı alt bentler uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

7) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-

çerli not aldıkları halde ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun

olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, ağırlıklı genel not orta-

lamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi

derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl

sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

c) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, labo-

ratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar,

seminerler, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. Senatoda

aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı

olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarı-

yıldır.
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ç) Öğretim dili % 30 İngilizce olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, lisans

öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları programın öğretim planında bulunan derslerin en az

% 30’unu İngilizce, öğretim dili % 100 İngilizce olan lisans programlarında kayıtlı olan öğ-

renciler ise Türkçe verilmesi zorunlu olan dersler hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi

oldukları programın öğretim planında bulunan derslerin tamamını İngilizce derslerden almak

zorundadırlar. Bölüm başkanlığının uygun görmesi durumunda öğrenciler derslerden bazılarını,

Üniversitenin diğer bölümlerinin/programlarının öğretim planlarında yer alan, denkliği kabul

edilen derslerden alabilirler.

Öğretim planları

MADDE 15 – (1) Üniversitenin birimlerindeki öğretim, YÖK tarafından belirlenen ve

Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alın-

mak suretiyle, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim

planına göre yapılır. Bunlardan;

a) Öğretim planından en az 55 AKTS kredilik dersi başaran (minimum harf notu DD)

ikinci sınıf,

b) Öğretim planından en az 110 AKTS kredilik dersi başaran üçüncü sınıf,

c) Öğretim planından en az 170 AKTS kredilik dersi başaran ise dördüncü sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanır.

(2) Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerinin ders planında yer alan birinci yarıyıl ders-

lerini almak zorundadırlar. Ancak, öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda

olan bir yarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler açılan birinci yarıyıl derslerine ek

olarak 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ile ön ko-

şulsuz üst yarıyıl derslerini de alabilirler.

(3) Birinci yıl sonunda en az 60, ikinci yıl sonunda en az 120 AKTS kredilik dersi ba-

şaran (başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında almış olduğu dersleri başarmış

olan), sınıfındaki ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk % 20’lik dilimde yer alan ve

ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler çift anadal programına (ÇAP) başvu-

rabilirler. Ayrıca bu öğrenciler 17 nci maddede belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz

yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.

(4) Öğrenciler, öğrenimlerine; ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri ça-

kışmamak, 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 19 uncu

maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak suretiyle devam ederler.

(5) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, birimler tarafından her programın özel-

liğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

(6) Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar, yarıyıl süresince

yapılabileceği gibi, ilgili birimler tarafından özel esaslarda belirtilen sürelerde, bahar yarıyılının

bitiminden sonra da yaptırılabilir.

Ön koşul

MADDE 16 – (1) Bir programa ait derslerin ön koşulları, ilgili kurulun önerisi ve Se-

natonun onayı ile tüm bölümlerin öğrencilerinin ortak olarak aldıkları derslerin ön koşulları

ise Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin resmi internet sitesinde ilan edilir.
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(2) Bir dersin ön koşulu olarak belirlenen ders/derslerden ön koşulun sağlanabilmesi

için aranacak ders harf notunun DD veya üzeri olması gerekir. Ön koşul olarak belirlenen bir

ders, kredisiz ise ön koşulun sağlanabilmesi için bu dersten başarılı olma (BL) şartı aranır. 

(3) Ön koşullar, karar tarihini izleyen yarıyılda uygulanır.

Ders kaydı

MADDE 17 – (1) Ders kaydı aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde söz konusu edilen birinci yarıyıl

öğrencileri, Yatay Geçiş, DGS ve ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, gözetim listesinde bu-

lunmayan öğrencilerin, herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 22 AKTS,  en çok 35 AKTS

kredi olmak zorundadır.

b) ÇAP öğrencileri her yarıyıl 50 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Yatay Geçiş ve DGS öğrencileri kayıt oldukları ilk iki yarıyılda 45 AKTS kredilik

ders alabilirler. 

(2) Her öğrenci 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan çalışma-

lara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır:

a) Daha fazla kredi almak isteyen öğrencilerden; en az 2,50 ağırlıklı genel not ortala-

masına sahip olanlar en fazla 40 AKTS kredilik ders, en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasına

sahip olanlar ise en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.

b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu orta-

lamalara bakılmaksızın ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir.

c) Gerekli hallerde bir yarıyılda alınması gereken en az 22 AKTS kredilik ders yükünün

azaltılması yönünde ilgili yönetim kurulu kararı alınabilir.

(3) Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde danışmanının onayını

alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir, ayrıca ilk

hafta içerisinde kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilir.

(4) Öğrenci birinci yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir ders, ön lisans eğitimi süresince

en fazla üç, lisans öğretimi süresi içerisinde en fazla yedi dersten çekilebilir.

Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi

MADDE 18 – (1) Bitirme projesi/bitirme tasarım projesi, öğretim planlarında ön lisans

programlarında dördüncü, lisans programlarında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Öğren-

cinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bitirme projesini/bitirme

tasarım projesini, mezun olacağı programdan yapması zorunludur. 

(2) Proje konularının öğrencilere dağıtımı, birimlerin teklifi ile Senatonun onayladığı

esaslarda gösterilen koşullara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. Sekizinci yarıyılda

bitirme tasarım projesi alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonraki yarıyılda da bitirme pro-

jesi/bitirme tasarım projesi alabilirler. 

Gözetim listesi

MADDE 19 – (1) Aşağıda gösterilen öğrenciler gözetim listesine alınır:

a) Birinci ve ikinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortala-

maları 1,80’in altında olan öğrenciler,
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b) Üçüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 1,90’ın altında olan öğrenciler,

c) Dördüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 2,00’ın altında olan öğrenci-

ler.

(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 25 AKTS

kredi olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları

ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler. Gözetim listesinde

iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler normal

statüde öğrenimlerine devam ederler.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken,

alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca öğ-

rencinin çekildiği dersler ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 20 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu

ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sı-

navlarıdır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan

sınav veya sınavlardır. 

b) Yarıyıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır. 

c) Mazeret sınavı: Bir dersin ara/yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için açılan

sınavdır. Mazeret sınavı ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeret-

lerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik

birime başvuruda bulunmalıdır. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi du-

rumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için devam ve varsa uygulama şartlarını yerine getir-

miş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere güz

ve bahar yarıyılı ile yaz öğretimi sonundaki ilk iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile

belirlenen tarih ve saatte tek ders sınav hakkı tanınır. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO’ları

2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de AGNO’larını yükseltmek ama-

cıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili

kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı no-

tudur. Bitirme projesi, atölye ve proje çalışması gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders

sınav hakkı tanınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek ders sınavına girmesi için engel

teşkil etmez.
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d) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, yarıyıl içi proje ve benzeri ça-

lışmalarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden

veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav veya

çalışmadan sıfır not almış sayılır.

Notlar ve işaretler

MADDE 22 – (1) Ön lisans ve lisans seviyesindeki eğitim ve öğretimde, öğrencinin

bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin

yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değer-

lendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak saptanır. 

(2) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları

şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış

kabul edilir.

c) Bir dersten (FD) veya (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

ç) Bir dersten (VF) notunu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız

kabul edilir.

(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.

b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü

fıkrasında belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

ç) E: Proje, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını

belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı dersi ve-

ren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğ-

renciye FF notu verilir.

(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir:

Not Harf Karşılığı Başarı Notu Harf Notu Katsayı

90-100 Mükemmel AA 4,00

80-89 Çok iyi BA 3,50

70-79 İyi BB 3,00

65-69 Orta CB 2,50

60-64 Yeterli CC 2,00

55-59 Şartlı Başarılı DC 1,50

50-54 Şartlı Başarılı DD 1,00

30-49 Başarısız FD 0,50

0-29 Başarısız FF 0,00

Başarısız (Vizesiz) VF 0,00
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(5) Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi

de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak

bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi ve-

ren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu

başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur.

Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili

esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 23 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, 14 üncü

maddede belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar

alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin Üniversitede aldığı derslerin

bütün notları ve işaretleri öğrenim belgesinde gösterilir.

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Derslere % 70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı ders-

lere % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartları sağlayamayan öğrencilere VF notu verilir.

Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler ve/veya dersi veren öğretim elemanının ders için be-

lirleyip bölüm başkanlığının onayı ile yarıyıl başında ilan ettiği şartları sağlamayan öğrenciler

yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması,

uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl

sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın ilk haftasında, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı de-

ğerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı

notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi

hususlar göz önünde bulundurularak dersi veren öğretim elemanı tarafından ders katalog formu

üzerinden önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine kesinleşir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ya-

rıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. 

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir. Yarıyıl içi çalışmalarının her

birinin başarı notuna katkısı, yarıyıl sonu sınavının katkısından fazla olamaz.

(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavlarının

tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde dersi veren öğretim elemanı tarafından

açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde dersi veren öğretim elemanından, dersle ilgili

başarı durumu değerlendirmesini yeniden isteyebilir. 

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan, ilgili yarıyılda disiplin cezası almamış

o yarıyılda en az 25 AKTS kredilik ders almış ve başarmış öğrenciler ile en az sürede mezun

durumuna gelmiş olan öğrenciler, sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan; 

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi,

b) 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi,

olarak tanımlanırlar.
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(7) Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Herhangi bir yarıyılda

not belgesinde FD, FF ve/veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar dahi o ya-

rıyılda onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

(8) Öğretim elemanları, ara sınav ve yarıyıl sonu ile performansa dayalı çalışmaların

sonucunu akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden

ilan etmek zorundadır.

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Mazeretlerin kabulü ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen

esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda, yarıyıl içi sınavlarına geçerli mazeretleri nedeniyle

giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavına alınırlar. Öğren-

cilerin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, ilgili yönetim

kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretli olduğu yarıyıl içi sınav

notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(2) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin bi-

timini izleyen üç iş günü içinde ilgili birime başvururlar. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca

geçerli kabul edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl

sonu mazeret sınavına girebilirler.

Yarıyıl sonu sınav dönemi

MADDE 26 – (1) Her yarıyıl sonunda bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde il-

gili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınavı yapılamayan dersler için o sınav dö-

nemine süre eklenir.

(2) Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalışmasının

sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir. Bitirme

projesi/bitirme tasarım projesi, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sonu sınav dönemlerinde veya

onu izleyen hafta içinde yapılır.

(3) Yarıyıl sonu sınav programları akademik birimler tarafından, sınav dönemi başla-

madan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üni-

versite binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi

üzerinde veya Üniversite binaları dışında yapılabilir.

Sınav şekli

MADDE 27 – (1) Yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gele-

cek istek üzerine ilgili kurullar sınavın sözlü veya sözlü-yazılı veya proje değerlendirme ve/veya

sunum olarak yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki karar yarıyılın başında öğrencilere verilen

başarı değerlendirme formunda ilan edilir. Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı

düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması ha-

linde, sınavı kimin yapacağı bölüm başkanı tarafından belirlenir. Sınavların düzenli bir biçimde

yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(2) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların

dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb.

iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak olarak be-

lirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir.
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(3) Sınavların programları/sonuçları akademik takvimde belirtilen sürelerde ilan edilir. 

(4) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje vb. tüm mater-

yaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile dersi veren öğretim elemanı tarafından

saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin sınav sonuçla-

rının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, öğrencisi olduğu birime yazılı olarak

başvurarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili birim, söz konusu itirazı ilgili öğretim ele-

manına yazılı olarak iletir. İlgili öğretim elemanı üç iş günü içinde itirazı değerlendirir ve ilgili

birime sonucunu bildirir.

(2) Dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenerek ke-

sinleştirilen derslerin başarı notlarına ilişkin her türlü değişiklik birim yönetim kurulu kararı

ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.  

Birim kredisi/AKTS

MADDE 29 – (1) Birim kredisi/AKTS öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi

için yapması gereken çalışmaların tümünden hesaplanan krediyi ifade eder.

(2) Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme projesinin/bitirme

tasarım projesinin öğretim bakımından değerlendirilmesi birim kredisi üzerinden yapılır. Ders-

lerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Uygulama, labora-

tuvar, proje ve atölye çalışmalarının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Senato

kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 30 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin almış olduğu tüm derslerin

AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan başarı

notu T, E, BL, BZ olan dersler hariç AKTS kredisi toplamına bölümünü ifade eder ve öğrenim

belgelerinde virgülden sonra iki hane ile gösterilir.

Öğretimi bitirme

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen zorunlu ders-

lerle, ders planında yer alan toplam AKTS kredisini sağlayacak şekilde seçmeli dersleri ve staj-

ları, bitirme projelerini başaran,  DD ve DC notları dâhil olmak üzere ağırlıklı genel not orta-

lamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrencilerle; bu Yönetmelikte belirtilen stajlar dâhil,

bütün çalışmaları başarmış ve aldığı kredilerin % 100 İngilizce programında, Türkçe verilmesi

zorunlu dersler hariç, tamamını İngilizce alarak tamamlamış öğrenciler, öğrenimini bitirmiş/ta-

mamlamış sayılır ve kendilerine 11 inci maddede belirtilen diploma verilir. % 100 İngilizce

programa yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce kredisi bakımından öğrenimlerini bitirme-

leri/tamamlamaları sadece geçiş yapılan programdaki dersler dikkate alınarak yapılır.

(2) Kayıtlı oldukları programları yukarıda belirtilen şekilde tamamlayanlara, aldıkları

ders, proje, laboratuvar çalışmasını, bitirme projesi/bitirme tasarım projesi ve benzeri çalışma-

larını, başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını, gözetim, iyi durum, onur ve yüksek

onur listelerinde olduklarını gösteren bir öğrenim belgesi/transkript verilir. 
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(3) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans program-

larında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS

kredisini başarı ile tamamlaması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenime ara izni ve mazeretler

MADDE 32 – (1) Senato tarafından kabul edilen esaslara göre, haklı ve geçerli neden-

lerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yö-

netim kurulunun kararı ile öğrenci mazeretli kabul edilebilir.

(2) Öğrenime ara iznine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenci, kayıtlı olduğu bi-

rime yazılı olarak başvurur. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kuru-

mundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite

ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve YÖK onayı

ile dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesile-

bilir.

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma

uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl

yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencilerin Üniversitedeki

kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin,

uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim

kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, Senato kararı ile kayıtlı olunan

diploma programındaki yükümlülükleri yerine sayılabilir. Öğrencinin değişim programına ka-

tılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam AKTS kredisinin

üçte birinden fazla olamaz. Değişim programındaki öğrenciler katkı paylarını Üniversiteye

öderler. Başvuru koşulları, kabul şartları ve başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna

nasıl yansıtılacağı Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi, çift anadal ve yandal programları

MADDE 35 – (1) Yaz öğretimi, çift anadal ve yandal programlarında uyulacak esaslar

Senato tarafından belirlenir.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi

MADDE 36 – (1) Bağlı bulunduğu lisans programından ilişiğinin kesilmesi durumuna

gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders
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kredilerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu

itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’ye ulaşmış olan öğrencilere başvurması ha-

linde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması alınabilmesi için % 30 veya %100 İngi-

lizce öğretim şartı aranmaz.

Tebligat

MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak

veya Üniversite tarafından öğrenci adına tanımlanmış kişisel e-posta adresine gönderilmek

veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen e-posta adresini aktif durumda tutmak,

e-postalarını düzenli olarak takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiş-

tirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin e-postalarını takip etmemesi, duyuruların gönderildiği e-posta adresinin

aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik adres beyan edilmiş adrese

yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik

işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi

internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 38 – (1) Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli öğrenciler

için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Akdeniz Üniversitesine bağlı iken Alanya Alaaddin Keyku-

bat Üniversitesine bağlanan birimlerde eğitim gören (2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce

kayıtlı) öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir. 

(2) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin bu Yönetmeliğe inti-

bakına ilişkin iş ve işlemlerin düzenlenmesinde Senato yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 5/6/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATANAN TÜRK STANDARDLARI
ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

KAPSAMINDA BULUNAN KORUYUCU DONANIMLAR
KONUSUNDA FAALİYET ALANININ GÜNCELLENMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunacak

onaylanmış kuruluşların belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel

Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faali-
yetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.

Onaylanmış kuruluş
MADDE 3 – (1) 1783 Onaylanmış Kuruluş kayıt numarası ile yetkilendirilmiş Türk

Standardları Enstitüsünün (TSE) Akreditasyon Sertifikası uyarınca faaliyet kapsamı güncel-
lenmiş olup kurum;

a) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan Ayak ve Bacak Koruyucu
Donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi ( EC Type – Examination Certificate) (Modül-B),
Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 B) (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol
Sistemi (Article-11-A) (Modül E) kapsamında,

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde değerlendirilen kar-
maşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; Genel Vücut Koruyucuları, El ve Kol Koru-
yucuları ve Baş Koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 B) (Modül
D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 A) (Modül E) kapsamında,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlen-
dirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 4 – (1) 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak
ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Teb-
liğ ile 7/1/2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk
Standardları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı
Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ı), (k) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İkinci ve üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servisleri ile ikinci, üçüncü
ve dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinin girişinde ayrı bir ön geçiş alanı bu-
lunur. Ancak aynı tür yoğun bakım servislerinin farklı seviyeleri için ön geçiş alanları ortak
kullanılabilir.”

“ı) Servis girişinde en az bir ve hasta alanında her altı yatağa kadar en az bir adet olacak
şekilde suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve
kâğıt havlu yeri mevcut olan lavabo ve sağlık çalışanlarının kolayca ulaşabileceği el antiseptiği
bulunur.”

“k) Merkezi havalandırma sistemi bulunan veya bulunması zorunlu olan her seviyedeki
yoğun bakım servislerinde pencerelerin açılabilir özelliğinin bulunmaması kaydıyla, hasta alan-
larının gün ışığı alması sağlanır. Penceresi bulunan yoğun bakım servislerinde; hastaların, da-
mar içi (IV) sıvıların, monitör ve ekranların gün ışığından doğrudan etkilenmemesi ve hastaların
mahremiyetini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır.”

“ö) İzolasyon odaları dâhil, yoğun bakım servislerinde her yatak için ayrı olmak üzere
zeminde olmayan ve hasta başı en az oniki çıkışlı elektrik paneli bulunur. Ancak birinci seviye
yoğun bakım servislerinde, en az dört çıkışlı elektrik paneli bulunması yeterlidir. Birinci seviye
hariç, tüm yoğun bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, iki oksijen çıkışı ve iki va-
kum sistemi bulunur. Birinci seviye yoğun bakım servislerinde ise bir basınçlı hava çıkışı, bir
oksijen çıkışı ve bir vakum sistemi bulunması yeterlidir. Erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun
bakım servislerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, iki oksijen çıkışı ve iki vakum sistemi bulunur.
Ancak, birinci seviye yoğun bakım servislerinde basınçlı hava zorunlu değildir. Diğer sistem-
lerin ise en az bir çıkışlı olması yeterlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendine “üçüncü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dör-
düncü” ibaresi eklenmiş ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Anne uyum odaları, normal hasta odaları ile aynı standartlara sahip olmalıdır. Bu odalarda,
hasta başı oksijen ve vakum sistemi, hasta başı hemşire çağrı sistemi, telefon, lavabo, oda
içinde veya dışında annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet bulunur.”

“h) Doğum salonu, ameliyathane gibi doğum yapılan alanlarda bir radyan ısıtıcılı servo
kontrollü açık yataktan oluşan, yeterli neonatal resusitasyon alanı ve resüsitasyon için gerekli
donanımı bulunan bir bölüm oluşturulur. Buralarda görevli tüm hekim, hemşire ve ebelerin
Neonatal Resusitasyon (NRP) eğitimi almaları sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “Üçüncü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dördüncü” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinci seviye yoğun bakım servisleri hariç, tüm yoğun bakım servislerinde merkezi
havalandırma sistemi kullanılır. Üçüncü ve dördüncü seviye yoğun bakım servislerinde ise en az
% 90 filtrasyon sağlayan, saatte asgari altı kez dış hava değişimi yapabilen, sıcaklığın 22-26 °C,
bağıl nemin % 30-60 arasında ayarlanabildiği, Bakanlıkça belirlenen ulusal standarda uygun,
merkezi havalandırma sistemleri kurulur. Havalandırma sisteminin validasyonu sağlanır, dü-
zenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek performans kalifikasyon

22 Mart 2017 – Sayı : 30015                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



uygunluğu izlenir ve kayıt altına alınır. Standardizasyonun yetkili kuruluşlara yaptırılması sağ-
lanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra oluşturulacak yenidoğan yoğun bakım servisleri
hariç olmak üzere, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle merkezi havalandırma sistemi kurula-
madığı belgelenen yoğun bakım servislerinde, merkezi havalandırma özelliklerine haiz ve yu-
karıda tanımlanan özellikleri sağlayabilen lokal havalandırma teknikleri de kullanılabilir.”

“b) Üçüncü ve dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesisle-
rinde otomatik beslenme servisleri (TPN) kurulur ya da hizmet alımı yoluna gidilir. Otomatik
beslenme servislerinin Bakanlıkça yayımlanan, Total Parenteral Nütrisyon (TPN) İçin Güvenli
Uygulamalar Rehberi’nde belirtilen standartlara uygun olması sağlanır. Total Parenteral Nüt-
risyon (TPN) için hizmet alımı yapan sağlık tesisleri, tescil işlemleri ve denetimler sırasında
hizmet alım protokolünü ve hastaya kullanımını belgelemekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, dördüncü ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri ile üçüncü
seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur.
Yatak sayısı altıdan fazla olan üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde her
altı yatağa kadar en az bir, üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde her yirmi yatağa
kadar en az bir, dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde ise her on beş yatağa
kadar en az bir ilave temas izolasyon odası oluşturulur.”

“(4) Bakanlık tarafından uygun görülen sağlık kuruluşlarında; üçüncü seviye erişkin
ve çocuk yoğun bakım servislerinde havanın % 100’ünü dışarı atabilen en az bir negatif basınçlı
solunum izolasyon odası tesis edilir.”

“(7) Hemşire sayısı yeterli olan sağlık tesisleri ile uzaktan monitorizasyon sistemi bu-
lunmayan sağlık tesislerinde izolasyon odaları için ayrıca hemşire görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şeklide de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Yenidoğan yoğun bakım servislerinin tescili için görevlendirilecek komisyon, mü-
dürlüğün yetkilendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında, kamu yataklı sağlık hizmetleri
şube müdürlüğünden bir kişi, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tabip bulunamaması duru-
munda bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tabip ile neonatoloji uzmanı
tabibin katılımı ile oluşturulur. Komisyonlarda görev yapacak neonatoloji uzmanı tabipler Ba-
kanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Yoğun bakım servisleri; yatak kapasitesi, kabul ve tedavi edeceği hastaların özelliği
ve klinik durumu, sahip olduğu fiziki şartlar, bulundurulması zorunlu uzmanlık dalları ve uzman
tabip sayısı, tabip dışı personel sayısı ve niteliği, tıbbi araç-gereç ve donanım standartları ile
bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelen-
dirilir. Erişkin yoğun bakım servisleri birinci, ikinci ve üçüncü seviye; çocuk yoğun bakım
servisleri ikinci ve üçüncü seviye, yenidoğan yoğun bakım servisleri ise birinci, ikinci, üçüncü
ve dördüncü seviye, olarak seviyelendirilir. Dördüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri,
seviye IV A ve seviye IV B olarak ayrı tescil edilir.”

“(2) Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım servislerinin tesisi ve tescilinde Bakan-
lıkça belirlenen yoğun bakım seviye ve yatak planlamaları esas alınır. Özel sağlık tesisleri bün-
yesindeki yoğun bakım servislerine ait yatak sayıları, Bakanlıkça düzenlenen faaliyet izin bel-
gesinde yazılı yoğun bakım yatak sayısını aşamaz.”

“(4) Sağlık tesisleri; tescil işlemleri sırasında, yoğun bakım servislerinde görevlendirilen
uzman tabip, tabip, ebe ve hemşire listesini, sağlık tesisinde görevli tüm uzman tabip, tabip,
ebe ve hemşire personel listesi ile birlikte Komisyona ibraz etmekle yükümlüdür. Listelerin il-
gili sağlık tesisi yönetimi tarafından onaylanmış olması şartı aranır.”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“c) Birinci, ikinci ve üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji
uzmanı tabip bulunmaması durumunda tercihen yenidoğan yoğun bakım konusunda deneyimi
olan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Dördüncü seviye (IV A ve IV B)
yenidoğan yoğun bakım servislerinde neonatoloji uzmanı tabibin görevlendirilmesi zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ancak 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uzmanlık dallarında ve branş
yoğun bakım servislerinde yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilecek uzman tabipler
için bu eğitimlerin alınması şartı aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) İlgili yoğun bakım servisi sorumlusu uzman tabip tarafından hastanın epikrizine
yazılması şartıyla;

a) Daha üst seviyede yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyulduğunda; ancak, boş veya
üst seviyede yatak bulunmaması durumunda, hastaların takip ve tedavileri, seviyelerine uygun
yatak bulununcaya veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar daha alt seviyedeki
yoğun bakım yataklarına yatırılmak suretiyle bulundukları sağlık tesisinde sağlanabilir. Bu tak-
dirde, hastalara verilen tüm hizmetler, yatırıldıkları yoğun bakım yatağının seviyesi üzerinden
değerlendirilir.

b) Daha alt seviyede yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyulduğunda; ancak boş veya alt
seviyede yatak bulunmaması durumunda, hastaların takip ve tedavileri, seviyelerine uygun ya-
tak bulunana veya uygun bir sağlık tesisine sevk edilinceye kadar, daha üst seviyedeki yoğun
bakım yataklarına yatırılmak suretiyle bulundukları sağlık tesisinde sağlanabilir. Bu takdirde,
hastalara verilen tüm hizmetler, hastanın epikrizinde belirtilen yoğun bakım seviyesi üzerinden
değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yenidoğan temel bakım hizmetleri
MADDE 23/A – (1) Her yenidoğan için anne yanında (kot/beşik/sepet) verilmesi ge-

reken yenidoğan temel bakım hizmetleri şunlardır:
a) Doğum sonrası yenidoğanın stabilizasyonu ve yenidoğanın ilk muayenesinin yapıl-

ması,
b) Bebekte hipoterminin önlenmesi,
c) Yenidoğanda K vitamini uygulaması,
ç) Yenidoğanda göz, göbek, cilt ve ağız bakımının yapılması,
d) Doğumdan sonraki ilk otuz dakika içinde anne sütünü almaya başlamasının sağlan-

ması,
e) Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitiminin verilmesi,
f)Taburculuk eğitiminin ve sık karşılaşılan sorunlarla ilgili aile bilgilendirmesinin ya-

pılması,
g) Topuk kanı örneği gönderilmesi, işitme taraması ve sair tarama testlerinin yapılması.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mevcut yoğun bakım servislerinin uyumu ve tescili
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, müdürlüklerce, seviye

III A ve seviye III B olarak tescili veya geçici tescili yapılmış olan yenidoğan yoğun bakım
servisleri, mevcut tescilli veya geçici tescilli pozisyonları korunarak üçüncü seviye kabul edilir.
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(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce müdürlüklerce tescili veya geçici tescili yapılmış
olan tüm yoğun bakım servisleri için herhangi bir sebeple yeniden tescil işlemi söz konusu ol-
duğunda; Bakanlıkça belirlenen seviye ve yatak planlaması esaslarına ve Tebliğ ile belirlenen
asgari standartlara uygun olması şartıyla müdürlüklerce yeniden tescil işlemi yapılır.

(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyette olan tescilli veya geçici tescilli yoğun
bakım servisleri ile Bakanlıkça hastane ön izni verilmiş olan sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun
bakım servislerinden;

a) Fiziki alt yapı yetersizliği komisyon raporu ile belgelenenler, Tebliğde belirlenen fi-
ziki alanlara yönelik asgari standartlardan üç yıl süre ile muaf tutulur.

b) Penceresi bulunmayan yoğun bakım servisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (k)
bendinde öngörülen; hasta alanlarının gün ışığı alması şartından muaftır.

(4) Faaliyette olan özel sağlık tesisleri bünyesindeki mevcut kalp ve damar cerrahisi
yoğun bakım servislerinin, yatak sayısı ile kalp ve damar cerrahisi uzman tabip asgari sayısını
en geç üç yıl içerisinde 9 uncu maddede belirtilen standarda uygun hale getirmesi zorunludur.
Bu birimlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek-3/39 ve Ek 11 inci maddesinin (h) bendinde
yer alan asgari alt yapı ve donanım standartlarını taşıması, en az iki yatak ve bir izolasyon
odası bulunması ve diğer şartlar bakımından Tebliğin, üçüncü seviye yoğun bakım servisleri
için belirlenen asgari standartlarına uygun olması gerekir.

(5) Faaliyette olan yoğun bakım servislerinde görev yapan personelden, yoğun bakım
eğitimi almış olması şartını sağlayamayanların, bu durumları komisyon tarafından düzenlene-
cek bir raporla belgelendirilir ve 31/12/2017 tarihine kadar personelin yoğun bakım eğitimi al-
ması şartından muaf tutulur.

(6) Üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım servisleri için 12 nci maddenin birinci fık-
rasında öngörülen; her yirmi yatağa kadar en az bir temas izolasyon odası şartının, 31/12/2018
tarihine kadar sağlanması zorunludur.

(7) Üç yıl içerisinde binası yenilenecek veya yeni binasına nakledilecek olan sağlık tesisleri,
bu durumlarını ilgili müdürlük aracılığı ile belgelemeleri kaydıyla, mevcut binalarında hizmet
gereği zorunlu olarak oluşturacakları yeni yoğun bakım servisleri, Tebliğde belirlenen fiziki
alanlara yönelik asgari standartlardan üç yıl süre ile muaf tutulur.

(8) Üçüncü fıkranın (a) bendi ile dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkrada belirtilen
muafiyetler kapsamında değerlendirilen yoğun bakım servisleri; seviyesinin gerektirdiği diğer
standartlar bakımından Tebliğ hükümlerine uygun olduğunun komisyon raporunda belirtilmesi
kaydıyla seviyelendirilir ve müdürlükçe geçici tescil verilir. Muafiyete esas noksanlıkların ta-
mamlanmasından sonra düzenlenecek komisyon raporuna istinaden müdürlükçe kesin tescil
işlemi gerçekleştirilir. Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen muafiyet kapsamındaki yoğun
bakım servisleri için ise Tebliğde belirlenen diğer standartları taşıması kaydıyla kesin tescil iş-
lemi yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-3, ek-4, ek-5 ve ek-6 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2011 28000

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/2/2017 29973
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—— • ——
KARAR

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONU KURULMA KARARI

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu
maddesi uyarınca Başbakanlık Makamının 08/03/2017 tarihli ve 03 sayılı olurları ile özel hukuk
hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Curling Federasyonu kurul-
masına karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2013/412 
Karar No : 2013/784 
Sanık : CİHAD ALHAMUD: Abdurrahim oğlu, İsra'dan olma, 1992 Suriye İdlib 

Doğumlu. Konteyner kentte oturur. Merkez/Kilis 
Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 28.05.2013 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 12.12.2013 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl   
6 Ay hapis ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 53/1. maddesinde 
belirtilen ve 53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri dışındaki haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. 
maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve 
kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça 
konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. 
maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1462 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2012/931 
Karar No : 2013/697 
Sanık : SHEIKH MOUSA RASHID: Hasan oğlu, Sultan’dan olma, 1964 Suriye 

Halep Doğumlu. İslahiye İlçesinde bulunan Suriyeli vatandaşların kaldığı 
çadır kentte oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 10.08.2013 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 30.05.2013 
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Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 
sayılı Yasanın 3/1-1 cümle ve maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 61, 62, 52/2. maddeleri 
uyarınca 1 Yıl 1 Ay 10 gün hapis ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı 
TCK.nın 51. maddesi gereğince, sanığa hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine, 5237 sayılı 
TCK.nın 51/3 maddesi uyarınca sanığın 1 yıl 1 ay 10 gün denetim altında bulundurulmasına. 
Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın Kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK.nın 53/3 
maddesi uyarınca 53/1-a,b ve d bentlerindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına. Suça 
konu İslahiye Gümrük Müdürlüğüne teslim olunan suç eşyalarının 5607 sayılı Yasanın 13 
maddesi yollaması ile TCK.nın 54/4. maddesi uyarınca Müsaderesine. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1463 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/987 
Karar No : 2016/195 
Sanık : MAHMUD HASSUN: Abdulhamit oğlu, Delal'den olma, 04.05.1995 

Suriye İdlib Doğumlu. Ekrem Çetin Mahallesi No: 18 Merkez/KİLİS 
adresinde oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
Suç Tarihi : 29.12.2015 
Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
Karar Tarihi : 17.02.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetinin Kanuni sonucu 
olarak sanık hakkında TCK.nın 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesinin 
08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı göz önünde bulundurularak 
uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 
sayılı TCK.nın 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1464 
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İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2015/189 

KARAR NO : 2016/525 

KARAR TARİHİ : 09/09/2016 

SANIK : MURAT AYDEMİR  

TC. KİMLİK NO : 74737016320 

BABA ADI : REİS 

DOĞUM TARİHİ : 27/09/1975 

DOĞUM YERİ : KARŞIYAKA  

SUÇU : BASİT YARALAMA  

SUÇ TARİHİ : 09/03/2014 

VERİLEN CEZA : Yaralama suçundan 5237 sayılı TCK 86/2, 86/3-b, 62 maddeleri 

gereğince 5 AY HAPİS ve TCK 53/1 madde (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı 

maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum 

olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılması,  

TCK. nın 58/1-6 ve 7.maddeleri uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin tatbiki ve 

cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması.  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 

maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 

Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün 

sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük 

içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi istinaf 

yoluna müracaat edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra istinaf yoluna başvurulmazsa kararın 

kesinleşip infaza verileceği, İlanen tebliğ olunur. 1624 

—— • —— 
İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/79 

KARAR NO : 2016/605 

Dolandırıcılık, İftira suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

14/10/2016 tarihli ilamı ile 157/1, 267/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE 

KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç) -d-e), VELAYET HAK. 

VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1000 TL ADLİ 

PARA, 1 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Cansel oğlu, 14/11/1983 doğumlu, 

Bursa, Karacabey, Garipçe Mah./köy nüfusuna kayıtlı OZAN AKKILIÇ tüm aramalara rağmen 

bulunamamış. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, İlan olunur. 1623 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM GÜNCELLEMESİ VE DONANIM GARANTİ 

SÜRELERİNİN YENİLENMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım 

Güncellemesi ve Donanımların Garanti Sürelerinin Yenilenmesi, teknik şartnamesine ve teknik 

şartnamesinde belirtilen markalarına 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, şartname bedelini (130.- 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 hazırlanan teknik şartname, marka, ticari şartname 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, 30.03.2017 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 teknik şartnamesine ve 

teknik şartnamesinde istenilen markalarına uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2522/1-1 
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500 ADET CÜZDAN YAZICI, 250 ADET LAZER YAZICI VE  

50 ADET İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

(II) ihtiyacı 500 adet Cüzdan Yazıcı, 250 adet Lazer Yazıcı ve 50 adet İş İstasyonu 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 doküman bedelini (130.- 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 şartnamesi, 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, 03/04/2017 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

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 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. 

 2523/1-1 
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SAVAŞ GEMİSİ ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (WECDIS) 

EĞİTİM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi 

Komutanlığı İhtiyacı Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) 

Eğitim Modülünün hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen OSI, GEM, 

XBLUE markalarından birine uygun 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, şartname bedelini (130- 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, ihale dokümanı, marka/model ile 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, 29/03/2017 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen marka/modeline 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. 

 2524/1-1 
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İKİ LAZERLİ (MAVİ VE KIRMIZI) MASA ÜSTÜ AKIŞ HÜCRE ÖLÇÜM 

(FLOW CYTOMETER) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

1- İki Lazerli (Mavi ve Kırmızı) Masa Üstü Akış 

Hücre Ölçüm (Flow Cytometer) Cihazı 

İhale kayıt no: 2017/133314 

1 Adet 03/04/2017 10:00 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2.2. Yurt içinde veya yurt dışında cihazı kullanan referans laboratuvar listesinin ihale 

dosyasında sunulması gerekmektedir. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. 

Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 2545/1/1-1 

————— 
ÖN YETERLİK İLANI 

1 Kalem Mal alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

1- Monoplan Flat Panel Dedektörlü Dijital 

Koroner Anjiografi Sistemi 

İhale kayıt no:2017/132776 

1 Adet 03/04/2017 09:30 

b) Teslim yerleri : b.1) İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü 

c) Teslim tarihi : c.1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 

gün içinde teslim edilecektir. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez 

Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Beyazıt/İSTANBUL 

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

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
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4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7) 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, 

4.1.8) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC 

MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve 

Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) 

kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

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

kriterler: 
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Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

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

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler : 

Bu ihale için 415.000,00-TL’den az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk 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 belgesi sunulabilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 
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belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.4.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş; TSE “Hizmet 

Yeterlilik Belgesi ve T.C Sağlık Bakanlığının/İl Sağlık Müdürlüğünün vermiş olduğu ‘’Tıbbi 

Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’’ni sunmalıdır. 

4.3.5. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi cihaz işine 

ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası 

karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2545/2/1-1 
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TAŞINMAZ MAL, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy Belediyesi’nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat 

yaptırılması işi ile ihale edilecektir. 

Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 168 Pafta, 1036 Ada, Y:23 (1.124,01 m²) - E:1/A 

parsel sayılı, 471,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 207,32 m² hissesi Kadıköy Belediyesi adına 

kayıtlı olup, (imar durumu dosyasındadır) söz konusu taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak 

değerlendirilecek ve yapılacak inşaat %74,146 Kadıköy Belediyesine %25,854 yüklenici firmaya 

kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Kadıköy Belediyesine 79.55 m² emsal alanlı 4 adet 

daire verilecektir. 3.114.800,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 

318,20 m² brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5.000,00. TL- 

bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 93.444,00.-TL, dosya 

satış bedeli 1.000,00.TL’dir. 

Yukarıda Muhammen Bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal, kat karşılığı 

inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %74,146 Kadıköy Belediyesine %25,854 yüklenici 

firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 04/04/2017 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin 

Kerim Gökay Caddesi No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni 

toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar 

uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.- TL bedel karşılığında alınabilir. 

İsteklilerin; 

a - Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b - Nüfus sureti, (onaylı) 

c - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı 

ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge, 

d - Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi, 

e - Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler, 

f - Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de 

şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş 

olacaktır), 

g - İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 

h - Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde süresiz 

olarak alınacaktır.) 

ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2494/1-1 
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7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ve 

Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı için 7 Segmentli Hortum Kapama Cihaz alımı, İdari, Teknik 
Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık 
artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 13.04.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1   Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 2527/1/1-1 

————— 
EKSTRAKTÖR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ve 
Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı için Ekstraktör Cihaz alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri 
hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi 
sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 13.04.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1   Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 2527/2/1-1 
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KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİSİ İMALİ AÇIK İHALE USULÜ  

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2017/131521 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km.   Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 

  Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kule Difüzörü Çevre Dişli İmali Kule Difüzörü Çevre 

Dişlisi (m=22, Z=132) 4 Adet 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 120 

(Yüzyirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.04.2017 Pazartesi günü Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18.km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2535/1-1 
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BORU, DİRSEK, FLANŞ, KÖŞEBENT, LAMA VE SAC ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Özellik, Ölçü ve Miktarlarda Boru, Dirsek, Flanş, Köşebent, Lama ve Sac Alımı 

işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/123796 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif özellik ve ölçülerde 10 kısımda toplam 350 boy 

dikişli boru; 436 adet çelik çekme dirsek; 660 adet düz 

flanş;10640 Kg siyah sac; 6750 kg Cr-Ni Sac; 310 adet 

rediksiyon; 9670 adet lama, köşebent ve profil; 16850 Kg 

Npı ve Npu demir; 41 boy ve 10 adet muhtelif malzeme 

satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren 25 (Yirmibeş) takvim günü içinde 

mallar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 05/04/2017 Çarşamba günü Saat: 14.30 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (YüzonsekizTürkLirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2478/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

İli : İzmir 

İlçesi : Seferihisar 

Kurum : Seferihisar Belediye Başkanlığı 

İşin Adı/Konusu/Cinsi : Taşınmaz mal satılacaktır. 

İhale Tarihi& Saati : 05/04/2017 (Beş Nisan ikibinonyedi) Çarşamba Günü 

Saat:11.00 (on bir) 

İhale Usulü : 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde 

belirtilen Kapalı Teklif Usulü 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 

37-43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın çıplak mülkiyet hakkı 

14.000.000,00 TL (On dört Milyon Türk Lirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli 

peşin olarak ödenecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. 

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli 

Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 776 ada 1 parselinde kayıtlı 62.162,00 m² yüzölçümlü arsa 

vasfında taşınmaz. AÇIKLAMA: Taşınmaz üzerinde 08/11/1990 tarih ve 2364 yevmiye no.lu 

Güneş Turizm Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. Lehine Başlangıç tarihi 08/11/1990 tarihli 41 yıllık 

Müstakil ve daimi irtifak hakkı vardır. 

İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 

İmar Planında Turizm Tesis alanıdır. Yapılaşma koşulları Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax 

= 10m (3 kat), Tatil Köyü olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m (iki kat) şeklindedir. 

Taşınmaz üzerinde 150 Odalı Otel bulunmaktadır. 

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri 

dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların 

şartname bedelini yatırmaları zorunludur. 

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14   Seferihisar/İZMİR’dir. 

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ 

alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir; 

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış, 

a - Dış Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) 

b - İç Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle) 

c - Teklif Mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun) 

d - Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres 

beyanı) 

e - Nüfus sureti (gerçek kişiler için) 
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f - Muhammen bedelin %3ü oranında, 420.000,00 TL (Dörtyüzyirmi Bin Türk Lirası) 
tutarında gecici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) 

g - Şartname alındı makbuzu 
h - Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter 

tasdikli vekaletname 
ı - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge 
i - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 
j - Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen 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, 

k - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. 

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tastikli örneği ile tüzel 
kişiliğin noter tastikli imza sirküleri 

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin 
edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 05/04/2017 Tarih ve 
Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

İlan olunur. 2488/1-1 
—— • —— 

SOĞUTMA RADYATÖRÜ-KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/124424 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 500 Adet Soğutma Radyatörü-Komple teknik şartname 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 05.04.2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

05/04/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2403/1-1 
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SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Sondaj Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2017/129010 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   
06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 -0312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 
  1. KISIM: 1.000 Adet Sondaj Borusu, (Dış Çap Min: 

114,30 mm, Max: 114,68- İç Çap Min: 102,79 mm, 
Max:103,17 mm, Sondaj Borularının Uzunluğu 3070 
± 3 mm olacaktır) 

  2. KISIM: 5.000 Adet Sondaj Borusu, 
  (Dış Çap Min: 88,90 mm, Max: 89,28- İç Çap 

Min:77,62 mm, Max:78,00 mm, Sondaj Borularının 
Uzunluğu 3070 ± 3 mm olacaktır) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 
Müdürlüğü Sondaj Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 
Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 
talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 
tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 
1. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, 2. KISIM: 150 
(yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 18/04/2017 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu 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, 

4.1.1.2. 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, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

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

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı 
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2505/1-1 
—— • —— 

YÜK VAGONLARI İÇİN TOPLAM 4.500 m2’LİK İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, İÇ-DIŞ 
YÜZEY BOYAMA VE DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİNİN YAPILMASI  

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/130595 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 
No:2/6   GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Vagon 

Araç Bakım Atölye Müdürlüğünde tamiri yapılan Yük vagonları için toplam 4.500 m2’lik iç-dış 
yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması hizmet alım 
işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 
ihale tarihi olan 05/04/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2491/1-1 
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ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 

YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ 

MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

İHALE KONUSU 

İHALE 

DOSYASI 

SATIŞ BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

İHALE TARİH 

VE SAATİ 

Ankara - Niğde Otoyolu Projesi 

Yap-İşlet-Devret Modeli İle 

Yapılması, İşletilmesi ve Devri 

Projesinin Yapım Dönemi 

Müşavirlik Hizmeti 

10.000 TL 3.000.000 TL 
25 Mayıs 2017 

Saat 14.30 

 

1 - “Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 

Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşinin ihalesi; 25.05.2017 günü saat 14:30’da 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ 

ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu 

huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İhalenin Konusu: Yüksek Planlama Kurulu’nun 06.03.2015 tarih ve 2015/T-6 sayılı 

kararına dayalı olarak 3996 sayılı ‘Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre ihalesi yapılacak olan Ankara-Niğde Otoyolu 

Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi 

Müşavirlik Hizmeti İşidir. 

3 - İstekliler; 24.04.2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler 

Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ihale dosyasını ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin 

ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, 

dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi 

Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel 

Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 

tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 

Kat:3 İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat 

ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir. 

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12. Maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında ihale edilecektir. 

8 - İdare, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup istekliler, İdare’nin 

bu serbestliğinden dolayı herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere ilanen duyurulur. 2521/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 02.02.2017 gün ve 138/388 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 16.02.2017 gün ve 511/1017 sayılı kararı ile onaylanan imarın 15133 ada 

1 parsele ait hazırlanan 72700/9-Ek2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır.  

İlgililere ilan olunur. 2514/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 09.03.2017      Karar No: 6982 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZİ : Ankara 

● TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100 Söğütözü-

ANKARA 

● MÜRACAAT TARİHİ : 11.09.2015 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı 

• SAHA İŞARETİ : TPO/AN 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

• KAPSADIĞI İLÇELER : Kahta, Siverek 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.755 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/3255 

• BAŞLANGIÇ TARİHİ : 14.06.1995 

• VERİLİŞ TARİHİ : 19.10.1995 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, İli, İlçesi, yüzölçümü 

ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 14.06.2015 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas 

şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/3255 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 

sahada verilen üretim ve faaliyet programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

8/3 üncü maddesi gereğince 14.06.2025 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar 

verilmiştir. 2515/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.- TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı 
Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 
Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site 
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde. 2531/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604 nolu Sokak ile kesiştiği 

noktadan başlayarak Petrol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının her iki tarafında ve 
bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden 
başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, 
Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, 
Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. 
Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda 
ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

3 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

4 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, 
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı 
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri 
yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

7 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender 
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham 
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat 
Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin 
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir 
Caddesi ve 92. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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10 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. 
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün 
güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 
Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

12 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 
cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 
kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Siirt İkinci Noterliğinin; Şehrin girişinden sol kol üzerindeki Hükümet Caddesiyle 
Nihat Aykut Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Nihat Aykut Caddesinden devamla bu 
Caddenin Güreş Caddesine bağlandığı yoldan (Güreş Caddesinin sol tarafı 2. Noterlik olmak 
üzere) Tillo (Şeyh'ül Hazin) Caddesi üzerinden Doğan Caddesi, Şeyh Musa Caddesinden Eruh - 
Şırnak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

16 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 
Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 
ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan 
Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 
üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 
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üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı 
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk 
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı 
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

18 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet 
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu 
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde. 2532/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000- TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından 
güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Amasya Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk 
Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan 
kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 
kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri 
A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve 
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül 
Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan 
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya 
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği 
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. 
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki 
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 
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5 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile 
kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile 
kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, 
İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile 
kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu 
alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu 
Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza 
Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki 
Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

7 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü 
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki 
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl 
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği 
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

9 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin 
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu 
kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin 
kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, 
Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar 
olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre 
derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

12 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle 
kesiştiği yerden başlayarak, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu 
Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü 
Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu 
Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve 
caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift 
cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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13 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 

kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, 

diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya 

kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına 

açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, 

15 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan 

saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla 

Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun 

kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - 

Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine 

kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde. 

 2533/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİK 

2016 yılı gayrisafi geliri 1.836.742,70 TL olan Kartal Altıncı Noterliği münhal olup, ihdas 

alanı "Tem Yanyol Caddesinin (Üniversite Caddesi) 1. Sanayi Caddesi ile başlayan noktadan 

Mermerciler Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar yine, Tem Yanyol Caddesinin Mermerciler 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mermerciler Caddesinden kuzeye doğru devamla bu 

Caddenin Gazi Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Gazi Bulvarının kuzey istikametindeki Atayolu 

Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölgesinde ve 2. Sanayi Caddesinde ve yine 1. Sanayi 

Caddesinin 1. Sokak ile kesiştiği yerden 1. Sokağın Gazi Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan alan 

içerisinde ve Gazi Bulvarı üzerinde bu cadde ve sokaklara açılan tüm caddeler ve sokaklar 

üzerinde her iki yönlü tarafta diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" 

şeklinde değiştirilmiştir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
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BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/121252 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/BOTAŞ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve 

Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 
Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık 

Mevkii 
Tel-Faks 312 297 36 00 – 312 299 83 00 

Posta Kodu 06790 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ertan İnşaat Taahhüt Sanayi 

Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. 
Mahmut Aslan 

Adresi 
1568 Cad. No: 56-58 Atisan/ 

Ostim/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  54808643198 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ostim VD. 371 002 82 65  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 
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Gümrük ve Ticaret 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. 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık 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. 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Yükseköğretim 

Yürütme Kurulunun 18.01.2017 tarihli kararına istinaden düzenlenen 104845 seri numaralı 

Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 2497/1-1 

—— • —— 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu lisans programları 

için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır. 

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 

2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını 

kapsayan (profesörlük için 6 takım, doçentlik ve yardımcı doçentlik için 4 takım) dosyalarını 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta 

ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Birim Bölüm Sayı Unvan Açıklamalar 

Beslenme ve 

Diyetetik 
3 

Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
3 

Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 

Hemşirelik 3 
Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 

Sosyal Hizmet 3 
Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 

Sağlık Yönetimi 3 
Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 3 
Profesör/Doçent/ 

Yardımcı Doçent

İlgili alanda doktora derecesini 

ve/veya doçentliğini almış 

olmak. 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 22 Mart 2017 – Sayı : 30015 

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanı / 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilim. Böl. Periodontoloji  

İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Prof. 

Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilim. Böl. Periodontoloji  

İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Doç. 

Dr. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilim. Böl. 

Protetik Diş 

Tedavisi 

İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
2 

Prof. 

Dr. 

Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Bölümü 

  
İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Prof. 

Dr. 

Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Bölümü 

  
İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Doç. 

Dr. 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitim Bölümü 

İngiliz Dili 

Eğitimi 

İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Prof. 

Dr. 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitim Bölümü 

İngiliz Dili 

Eğitimi 

İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Doç. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği - 

İngilizce 

  
İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Prof. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği - 

İngilizce 

  
İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Prof. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği - 

İngilizce 

  
İlgili alanda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
1 

Doç. 

Dr. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği 
  

Uluslararası İşletmecilik 

alanında doktora mezunu 

olmak ve Muhasebe ve 

Finansman alanında 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. 

1 
Prof. 

Dr. 

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. 

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 2520/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 80.06.6 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-7566 ADANA 
Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Tepe Mahallesinde bulunan Toprakkale 1. ve 3. derece 

arkeolojik sit alanı için Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının tespitine ilişkin Toprakkale Belediye 
Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2016 gün ve 68 ile 03.05.2016 gün ve 296 sayılı 
yazısı, Osmaniye İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 09.06.2016 gün ve 
E.5672 sayılı yazısı, Kurulumuzun 28.10.2008 gün ve 4381 sayılı kararı, Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 16.02.2017 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Tepe Mahallesinde bulunan Toprakkale 1. ve 3. derece 
arkeolojik sit alanı için Kurulumuzun 28.10.2008 gün ve 4381 sayılı kararı eki sit alanı 
sınırlarının sayısallaştırılması ve güncel kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 
1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde belirlenen sit alanı sınırları 
ve koordinatlarının uygun olduğuna, sit alanında kalan kararımız eki kadastral haritada belirtilen 
güncel kayıtlı parsellere günümüze kadar ‘’1. ve 3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi 
verilmemişse, şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine, Toprakkale 1. ve 3. derece arkeolojik 
sit alanı için kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları ile bu 
koşulların altlığı olarak kullanılacak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının uygun olduğuna, 
2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği yasal süreçte Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasının 
ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1656 

Toplantı Tarihi ve No : 23.02.2017-224 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.02.2017-7597 ADANA 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Kocapınar Mahallesi, Akçakıl Mevkiinde tespit edilen 

Arkeolojik alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine yönelik Silifke 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 21.02.2017 tarih ve 290 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.02.2017 tarih ve 490 sayılı raporu okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Kocapınar Mahallesi, Akçakıl Mevkiinde tespit edilen ve Müze 
Müdürlüğünce 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescili önerilen alanın korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığında tesciline, tespit ekibince hazırlanan 
kararımız eki 1.derece arkeolojik sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.03.48 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-7537 ADANA 
Hatay İli, Hassa İlçesi, Koruhöyük Mahallesi sınırları içindeki, Tapulama Dışı Alanda 

bulunan Koruhöyük Mahallesi Arkeolojik Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline 
ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve 3047 sayılı yazısı ve 
eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.07.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Hassa İlçesi, Koruhöyük Mahallesi sınırları içindeki, Tapulama Dışı Alanda 
bulunan Koruhöyük Mahallesi Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 
uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 31.03.56 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-7543 ADANA 
Hatay İli, Hassa İlçesi, Bintaş Mahallesi, Vezirali mevkiinde,121 parselde tespiti yapılan 

Türkmen mezarlığının tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
19.01.2017 gün ve 321 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 66.01.2017 
günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Hassa İlçesi, Bintaş Mahallesi, Vezirali mevkiinde,121 parselde tespiti yapılan 
Türkmen mezarlığının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.12.402 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017-225 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2017-7613 ADANA 
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Yeniköy mahallesi, 116 ve 196 nolu parsellerde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline ilişkin; T.C. Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
02.01.2017 gün ve 13 sayılı yazısı ve eki 26.12.2017 gün ve 2819 sayılı rapor okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Yeniköy mahallesi, 116 ve 196 nolu parsellerde tespit edilen 
arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşıdığı anlaşıldığından 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 
gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6857 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6859 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6864 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6865 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6867 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla

Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6870 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İş Birliği

Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6871 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6873 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6875 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Eğitsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6881 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İş Birliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6882 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6883 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6884 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belize Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6887 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6888 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk

Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6890 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun
6893 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İş Birliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6894 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı

Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6896 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6897 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI
1138 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9942 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi, Perşembe Pazarı Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı Olarak Kabul

Edilmesi Hakkında Karar
2017/9949 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

YÖNETMELİKLER
— Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu

Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ
— Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6956-32 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/03/2017 Tarihli ve 6974 Sayılı Kararı

KARAR
— Türkiye Curling Federasyonu Kurulmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5863 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/17143 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
–T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


