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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE

KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ

BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık

tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren ku-

rumlarının insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynaklarının

karşılıklı birlikte kullanımına; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sağlık tesisleri ile üni-

versitelerin sağlık bilimleri alanında eğitim veren birimleri arasındaki işbirliği ile döner sermaye

gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-

muna bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık

eğitimi veren kurumlarını; işbirliği yapan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık

tesisleri ile Üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren birimlerini ve bu birimlerde görev ya-

pan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye Halk Sağlığı Kuru-

munu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-

dürlüğünü,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Birlikte kullanım: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisleri ile üni-

versitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim,

araştırma ve sağlık hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi

cihaz ve diğer kaynaklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

ç) Dekan: Üniversitenin birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü kapsamındaki

ilgili fakülte dekanını,

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             16 Haziran 2017 – Sayı : 30098



d) Ek Ödeme Yönetmeliği: 14/2/2013 tarihli ve 28559 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele

Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

e) İlgili birim: Birlikte kullanımda üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans

ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarını; işbirliğinde üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren

birimlerini,

f) İşbirliği: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sağlık tesisleri ile üniversitelerin

ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaat-

lerinin gerçekleştirilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim,

araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak pro-

tokol çerçevesinde tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

g) Kurum: Birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü imzalanan kurum ya da kuru-

luşu,

ğ) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesislerini,

h) Üniversite: Devlet Üniversitelerini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birlikte Kullanıma İlişkin Planlama ve Uygulama Esasları

Planlama esasları

MADDE 5 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisleri ile üniver-

sitelerin ilgili birimlerinin, sağlık hizmeti sunumu ile eğitim, araştırma ve uygulama hizmetle-

rinin daha verimli ve etkin yürütülebilmesi amacıyla imzalanacak birlikte kullanım protokolleri,

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre planlanır ve uygulama buna göre yürütülür:

a) Büyükşehir olan iller dışındaki illerde eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri, Ba-

kanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezle-

rinden yalnızca biri tarafından verilebilir.

b) Büyükşehir olan illerde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için, sağlık tesisi

ve üniversitenin ilgili birimleri arasında birlikte kullanım protokolü yapılabilir.

c) Birlikte kullanım protokolleri, klinik ya da branş bazlı yapılamaz.

ç) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet

birimleri ve planlamaya tâbi tıbbi ekipman yatırımlarında, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi

ya da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği

rektörlüğün görüşleri alınır ve Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları çerçevesinde

işlem tesis edilir.

Birlikte kullanılan sağlık tesislerinin statüsü

MADDE 6 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-

muna bağlı eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma mer-

kezi olarak kabul edilir.
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Protokolün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bakanlık ve YÖK tarafından müştereken birlikte kullanıma ilişkin

olarak tip protokol hazırlanır.

(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm

kaynakları hakkında, hastanenin bağlı bulunduğu kamu hastaneler birliği genel sekreteri baş-

kanlığında, hastane yöneticisi ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme ra-

poru hazırlanır. Ön değerlendirme raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uy-

gun görüş yazısı ekinde yer alır.

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, öğretim elemanı ve diğer kadrolarının eği-

tim ve araştırma hastanelerine dağılımı belirlenirken Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun

görüşü alınır.

(4) Birlikte kullanım protokolü Bakanlığın ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak Türkiye

Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Rektör tarafından imzalanır.

(5) Protokolün süresi altı yıldan az, yirmi yıldan fazla olamaz.

(6) Birlikte kullanım protokolünün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde

fiilen birlikte kullanıma geçilir. Bu süre içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilmemesi halinde

protokol kendiliğinden son erer. Döner sermaye hesaplarının birleştirildiği tarih, fiilen birlikte

kullanıma geçildiği tarihtir.

(7) Sürenin bitiminden 6 ay önce taraflardan biri yazılı olarak sona erdirme bildirimi

yapmadıkça protokol aynı süreyle uzatılmış sayılır. Tarafların mutabakatı ile bir yıl önceden

yazılı olarak bildirmek şartıyla protokol sona erdirilebilir. Fesih ya da protokolün sona erdirme

kararı alındığında, protokoller, içinde bulunulan mali yılın sonunda sona erdirilir.

(8) Birlikte kullanım protokolü fesih edildiğinde;

a) Döner sermaye nakit hesabında yer alan tutar, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki

aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır ve Üniversitenin payı döner sermaye

hesabına aktarılır.

b) Taşınır mal varlıkları, demirbaş kaydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.

Eğitim hizmetleri

MADDE 8 – (1) Tıp ve diş hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitimleri, birlikte kulla-

nımdaki sağlık tesislerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumlu-

luğunda yürütülür. Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksat-

mayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların

yapılmasından sorumludur.

(2) Birlikte kullanımdaki lisans ve uzmanlık eğitimleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yö-

netim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür. İlgili sağlık tesisinin eğitim görevlileri Dekanın

daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın

katılabilir.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde bulunan profesör, doçent, eğitim görevlileri ve

başasistanlar ile sağlık tesisinde görevlendirilen öğretim üyeleri tıpta uzmanlık eğitim yetki ve
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sorumluluğunu taşırlar. Ancak, Dekan tarafından ihtiyaç duyulması halinde birlikte kullanılan

sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlara lisans eğitiminde de sorumluluk

verilebilir.

(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri,

uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği protokolü imzalanan

diğer sağlık tesislerinde de yapabilir.

(5) Eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için Dekan, hastane yöneticisinin gö-

rüşünü alarak varsa profesör yoksa doçent unvanlı öğretim üyelerinden birini, doçent de yoksa

yardımcı doçent veya eğitim görevlilerinden birini ilgili sağlık tesisinin eğitiminden sorumlu

olarak görevlendirir.

Sağlık tesislerinin işletilmesi

MADDE 9 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Kurum tarafından bu Yö-

netmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kurumun tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.

Birlikte kullanılan sağlık tesisinin hastane yöneticisi, üniversitenin görüşü alınarak ilgili mev-

zuat uyarınca atanır ve işlemler Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun tabi olduğu mevzuat

çerçevesinde yürütülür.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık

hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğundadır. Hastane yö-

neticisi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili

mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde

çalışır.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personeller, öğretim

elemanları ile eğitim görevlileri dâhil tüm tabipler eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında,

ilgili mevzuatında öngörülen nöbetler dâhil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şe-

kilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Program yöneticisi ve idari sorumlunun görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde Dekan tarafından hastane yönetici-

sinin de görüşü alınarak her uzmanlık eğitimi programı yürütülen birim için uzmanlık eğitimi

mevzuatındaki şartları haiz bir program yöneticisi ile bir idari sorumlu görevlendirilir. Program

yöneticisine aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir.

(2) Program yöneticisi, müfredata uygun olarak ilgili mevzuat çerçevesinde tıpta ve diş

hekimliğinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.

(3) İdari sorumlu, ilgili klinik ve laboratuvarda sunulan sağlık hizmetinin yirmi dört

saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi ve verimlilik ölçütlerinin gerektirdiği yönetsel

önlemlerin alınması, mevcut kaynakların müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer

birimler ve hastane yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevli olup; bu görevlerin yürütül-

mesinden hastane yöneticisine karşı sorumludur.

(4) Program yöneticisi ve idari sorumlunun farklı kişiler olması halinde bunlar işbirliği

ve uyum içerisinde çalışır.
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(5) Program yöneticisi, programa dâhil olan tüm eğiticilerle birlikte eğitim programını

hazırlayarak, hastane yöneticisinin uygun görüşü ile birlikte ana dallarda ilgili anabilim dalı

başkanı, yan dallarda ise bilim dalı başkanı aracılığıyla Dekana sunarak eğitim programını

onaylatır. Eğitim programında değişiklik olması halinde hastane yöneticisine bilgi verilir.

Mali hususlar

MADDE 11 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetleri

bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-

nununun 72 nci maddesinin uygulanmasında, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi

statüsündedir.

(2) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte

kullanılan birimlerle sınırlı ve birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmak

kaydıyla birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki

olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere yeniden ayrılır.

(3) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 4/11/1981 ta-

rihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme mat-

rahı ve tavan ek ödeme oranları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personeli için ise 4/1/1961

tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabili-

tasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen

ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(4) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı

gereğince hazine payı, 25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci

maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılır.

Kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geç-

meyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.

(5) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, birlikte kullanım proto-

kolü kapsamındaki ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci

maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak

kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisi-

nin/sağlık tesislerinden birisinin döner sermaye hesabından yapılır.

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde üniversitenin eğitim sorumluluğunda olan

uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır. Bu

fıkranın uygulanması ile ilgili sorunlar rektörün önerisi üzerine Bakanlık tarafından giderilir.

(7) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin Sosyal Güvenlik

Kurumundan alacakları tutar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-

nun 73 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşları için belirlenen götürü hizmet

bedeline eklenir.

(8) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasın-

da; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre gelir getirici faaliyeti ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı

bulunmayan personelin kadro-unvan katsayıları; profesörler için 1,5, doçentler için 1,2, yar-

dımcı doçentler için 1,0 ve tıpta uzmanlık mevzuatına tabi olmaksızın atanan araştırma görev-

lileri için 0,4 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunan
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üniversite kadrosundaki profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kadro-unvan katsayısı, yar-

dımcı doçentler için başasistan kadro-unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan

personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Öde-

me Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro-unvan katsayıları uygulanır. Birlikte

kullanım kapsamında ağız ve diş sağlığı merkezi veya ağız ve diş sağlığı hastanesinde görev

yapan üniversite kadrosundaki diş hekimi unvanlı personelin kadro-unvan katsayıları; profe-

sörler için 1,8, doçentler için 1,7 ve yardımcı doçentler için 1,5 olarak uygulanır.

(9) Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık

eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında uy-

gulanır.

(10) Anabilim/bilim dalı başkanı olan profesör, doçent ve yardımcı doçentler için sağlık

tesisi puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. Bu oran, hem anabilim dalı başkanı

hem bilim dalı başkanı olanlar için bir defa uygulanır.

(11) Ek ödemelerin hesaplanmasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek

Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(12) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için 31/5/2006

tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü madde-

sinin üçüncü fıkrasında tanımlanan ilave ücret alınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliğine İlişkin Uygulama Esasları

İşbirliğine ait esaslar

MADDE 12 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Üniversiteler,

birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle eğitim,

araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapıla-

bilir.

(2) Eğitim alanında yapılacak işbirliği, birlikte kullanım protokolleri kapsamı dışında

kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, doktora sonrası araştırma ve hizmet içi eğitimleri

ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerini kapsar.

(3) Sağlık hizmeti sunumu kapsamı dışında tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsül-

tasyon hizmeti verilebilir. Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje ça-

lışmaları yapılabilir.

(4) İşbirliği kapsamında sağlık hizmeti sunumu için görevlendirilen personele ilgili

mevzuat çerçevesinde ek ödeme yapılır.

İşbirliği protokolünün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları

MADDE 13 – (1) İşbirliği protokolü için, sağlık tesisinin bağlı olduğu Kurumun veya

Bakanlığın; Üniversite açısından ise YÖK’ün uygun görüşü alınır. Uygun görüş alınan protokol,

Vali ve Rektör tarafından imzalanarak yürürlüğe girer, YÖK ile Bakanlık ve sağlık tesisinin

bağlı olduğu Kuruma bildirilir. Gerekli görülmesi halinde Bakanlık ve YÖK çerçeve işbirliği

protokolü hazırlayabilir.
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(2) İşbirliği protokolünün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde fiilen iş-

birliğine başlanır. İşbirliğinin fiilen başlama tarihi bir tutanak ile tespit edilerek Bakanlığa ve

YÖK’e bildirilir. Bu süre içerisinde fiilen işbirliğine başlanmaması halinde protokol fesih edil-

miş sayılır. İşbirliği protokolleri, protokol hükümlerinde yer alan sürelerde geçerlidir.

(3) İşbirliği protokolünün feshi halinde; taşınır mal varlıkları, taşınırın kaydının olduğu

tarafa devir tutanağı ile devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin disiplin ve özlük işlemleri

MADDE 14 – (l) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve

tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik mevzuatı bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun

ilgili mevzuatına tabidir.

(2) Sağlık tesisinde hizmet veren üniversite personeliyle ilgili hasta hakları başvuruları

Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir. Hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal

kararı verilmesi durumunda başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için ilgili Rektörlüğe gön-

derilir. Disiplin ve ceza hükümlerinin uygulanması bakımından personelin kadrosunun bulun-

duğu kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri geçerlidir.

(3) Birlikte kullanım protokolü imzalanan sağlık tesisinde görevli, öğretim elemanları

ve uzmanlık öğrencileri ile eğitimde görev alan bakanlığa bağlı personel ve doğrudan klinik-

lere/laboratuvarlara bağlı olarak çalışan sağlık personelinin izin, kongre ve benzeri özlük iş-

lemleri sırasıyla klinik/laboratuvar idari sorumlusu, program yöneticisi ve hastane başhekiminin

uygun görüşü alınmak kaydıyla kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür.

Diğer personel bakımından ise çalıştığı birim amirinin onayı alındıktan sonra kadrosunun bu-

lunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/6/2016 tarihli ve 29744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin

Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Protokollerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce imzalanmış olan proto-

koller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde bu Yönetmelik hü-

kümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve

sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesine bağlı yükseköğretim program-

larında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin başkanlarını,
b) Dekan: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Fakülte kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını,
ç) Kredi/AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini,
d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Atılım Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarının yönetim kurullarını,
i) Yüksekokul kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksek-

okullarının kurullarını,
j) Yüksekokul müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek

yüksekokullarının müdürlerini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Kayıtlar, Programlar ve Dersler

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarı-

yıllara yarıyıl sonu sınav süreleri de dâhildir. Uzun süreli yaz stajı yapılması zorunlu olan
programlarda yapılması gereken ders saatleri azaltılmamak koşulu ile bu süre Senato onayı
ile kısaltılabilir. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bu yarıyıllar dışında ayrıca isteğe
bağlı yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür. Aka-
demik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar,
Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.
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Öğrencilerin kabulü
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları

Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve bu
kontenjanlar Rektörlük tarafından gerekli yerlere bildirilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversitenin programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay

geçiş başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uyarınca yapılır.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 8 – (1) Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak

ders alan öğrenciler; başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi yahut mezunu olan, ulusal ve
uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin
ön lisans veya lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders
alarak öğrenim gören öğrencilerdir. Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez an-
cak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu öğrenci-
lerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders ve not-
larından ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama hesaplarına katı-
labilir. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü ilgili yönetim kurullarının kararı
ile yapılır. Bu durumdaki öğrenciler, en fazla iki ders almaları halinde Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen ders ücretlerini, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler. Değişim prog-
ramı kapsamında veya özel öğrenci olarak yaz öğretimi programından ders almak istemeleri
halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler.

(2) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders
alan Üniversite öğrencileri; Üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken, ulusal ve uluslararası öğrenci
değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğ-
retim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim
kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
Bu durumdaki öğrenciler Üniversitede kayıtlı bulundukları sürece kayıtlı bulundukları program
için uygulanan öğretim ücreti tutarlarını aynen ödemeye devam ederler. Ayrıca bu kapsamda
başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler. Öğrencinin özel öğrencilikte
ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(3) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
Üniversitece istenilen usulde belgelemeleri gerekir.

İlk kayıt işlemleri
MADDE 9 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına ka-

bul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ÖSYM tara-
fından belirlenen tarihlerde Üniversitece kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve
istenilen belgelerin sunulması kaydı ile yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim
ücretini ödemeyen, istenilen şart ve belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Ücretler
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücret tutarları ile ödeme

usul ve esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirlenen
tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğretim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik tak-
vimde belirlenen geç/cezalı ödeme tarihlerinde ödenmesi halinde ise Mütevelli Heyeti tarafın-
dan belirlenen gecikme ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğretim ücretini ödemeyen veya
eksik ödeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.
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(2) Mezuniyet için, not ortalamasına katılmayan dersler hariç olmak üzere, en fazla iki
dersi kalan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlamış olmaları şartıyla Mütevelli He-
yeti tarafından belirlenen iki ders karşılığı ücreti, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her
bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.

(3) İlgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğretim süreleri ile bu du-
rumdaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları için ödenecek öğretim ücreti ve diğer ücret tu-
tarları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimle ilan edilen tarih-

lerde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve durumlarına uygun ders programlarını danışmanlarına
onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve ders programlarını onay-
latma işlemlerinin yapılması tümü ile öğrencilerin sorumluluğunda olup, bu işlemleri öğrenci-
lerin bizzat kendilerinin yapmaları gerekir.

(2) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin
sınavı ve notu iptal edilir.

(3) Mazeretleri nedeni ile belirtilen süre içinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler, ma-
zeretlerinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabulü halinde
kurulca belirlenecek süre içinde kayıtlarını yenileyebilirler.

(4) Öğretim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır.
Öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu şekilde geçen süre
öğretim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıtlarını yenilemeyerek öğretim üc-
retini ödemedikleri tüm yarıyılların öğretim ücreti tutarlarının yüzde ellisini ödeyerek kayıtla-
rını yenilemeleri mümkündür. Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üni-
versiteden kayıtları silinir.

Ders programları
MADDE 12 – (1) Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin

yarıyıllara dağılımı ilgili bölümce düzenlenir ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri
MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında belirtilen sayıda ve türde seç-
meli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm başkan-
lığı/yüksekokul müdürlüğünce kararlaştırılır.

(2) Senato tarafından belirlenen dersler için muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sına-
vında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tu-
tuldukları derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslara uygun olmak kaydı ile Se-
nato tarafından uygun görülen dersler kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim yoluyla verile-
bilir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse
ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm tarafından
belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Se-
nato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul
dersi denir. Ortak koşullu dersler ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren Bölüm tarafından
belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Se-
nato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.
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Derslerin kredi değeri
MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, öğrencinin o dersi başarıyla tamamlayabil-

mesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, staj, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler) göz önüne alınarak ve bir yarıyıllık eğitim 30 kredi olacak şekilde
belirlenir. Proje, staj ve alan çalışması gibi derslere de kredi verilir.

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir.
Ders yükü
MADDE 15 – (1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu ders-

lerin kredi toplamı olup bu her yarıyıl için 30 kredidir. Öğrencilerin ders yükü, genel not orta-
lamalarının en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması
2,50'den fazla olan öğrencilerin ders yükleri en fazla 12 kredi, 3,00’dan fazla olan öğrencilerin
ise 15 kredi artırılabilir. Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları top-
lam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.

Çift anadal programları
MADDE 16 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere bir başka lisans programında

çift anadal yapma hakkı tanınabilir. Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından
belirlenir.

Yandal programları
MADDE 17 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek

olarak bir yandal programına kayıt hakkı tanınabilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı
anlamını taşımaz. Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Değerlendirme ve Başarı Durumları

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse de-

vam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna kat-
kısı öğretim elemanınca yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sı-

navına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm baş-
kanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara
sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü onayı
ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapıla-
bilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda
yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları
ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tara-
fından takdir olunur.

(2) Öğrencinin bağlı olduğu bölüm başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle
herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Uygulamalı dersler için mazeret
sınav hakkı verilmez.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce sapta-
narak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin
yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(4) Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu
takdirde bu maddedeki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır.
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(5) Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda
kesinleşir.

(6) Her türlü sınav evrakı 5 yıl süre ile saklanır.
Kopya çekimi
MADDE 20 – (1) Sınavlarda kopya çeken, çektiren ya da kopyaya teşebbüs eden öğ-

rencilere o sınavdan 0 notu verilir. Ayrıca öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
disiplin soruşturması yapılır.

Notlar
MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(2) Öğretim elemanı not takdirinde uygulayacağı yöntemde serbest olup, bağıl yöntem

de dâhil olmak üzere uygun göreceği yöntemi benimseyerek harf notu verebilir.
(3) Öğretim elemanınca harf notu hesaplama yöntemi, öğrencilerin derse devam du-

rumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı, so-
rumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna
katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile harf notuna etki eden diğer hususlar
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde
açıklanır.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir.

(5) Gerekli görüldüğü hallerde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının
birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüş-
türme tabloları kullanılır.

(6) Harf notları ve karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:
Yarıyıl Ders Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 <50

a) I: Eksik.
b) S: Başarılı.
c) U: Başarısız.
ç) W: Çekilmiş.
d) NI: Program dışı.
e) NA: Devamsızlık nedeni ile başarısızlık.
(7) (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için ge-

rekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğ-
renci (I) notu aldığı dersten, notların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde eksiklerini ta-
mamlamak veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak
zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.

(8) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
(9) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere

verilir.
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(10) (W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin
yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile
çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde
uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına

katılmayan derslerden çekilemez.
c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca

en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.
(11) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında im-

zalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve
ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

(12) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri ta-
nımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin
not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de 15 inci maddede tanımlanan ders yükü kap-
samında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma iş-
lemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan derslerin
statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(13) (NA) notu derse ve ders uygulamalarına ilişkin devam yükümlülüklerini yerine
getirmeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamasında (FF) notu
olarak işlem görür.

(14) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in-
tibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(15) Yarıyıl sonu harf notları Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından açıklanır.
Notlarda maddi hata itirazı
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yılsonu sınav notlarına veya yarıyıl sonu harf

notlarına maddi hata sebebi ile notların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde doğrudan
dersi veren öğretim elemanına başvurmak sureti ile itiraz edebilirler. Belirtilen süre sona er-
dikten sonra maddi hata itiraz başvurusunda bulunulamaz.

(2) Öğretim elemanı verdiği harf notlarında maddi hata tespit ederse, dayanağı belge-
lerle birlikte bağlı bulunduğu bölüm başkanına veya fakülte dekanına başvurur. Bu halde bölüm
başkanı veya dekan, öğrencinin itiraz tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde düzelterek, dü-
zeltilmiş notu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Belirtilen sürelerden sonra öğretim ele-
manınca kendiliğinden tespit edilen hataların düzeltilmesi ilgili yönetim kurulu kararıyla ya-
pılır.

Not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Di-

rektörlüğü tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders
notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o
yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri
toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki hane olarak gösterilir.
Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bu-
lunduğu programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve
gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not
ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not bel-
gesinde gösterilir.
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Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 24 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans

öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile
o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar
yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.
Öğrencinin yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında
dikkate alınmaz.

(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön li-
sans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not ortalaması
1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören öğrenciler,
daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri tekrarlayabilir ve genel not ortalamalarını
belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar toplamda 15 krediyi aşmamak üzere
daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Genel veya yarıyıl not ortalaması 1,70 ve üstü olup
da 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersler olmak üzere daha önce
almadıkları dersler de dâhil ders yükleri kadar ders alabilirler. Daha önce kayıt olunup (W)
notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce almadıkları ders
olarak sayılır. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal yarıyılında alınmayan dersler dı-
şında 25 inci madde hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğ-
renim süresine dâhildir.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 25 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (W), (NA) ve (U) notu alan veya dersi normal

yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ve müfredatlarında yer aldığı ilk yarı-
yılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise,
öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları
dersleri dönem ders yükü ile sınırlı olmak üzere ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyıldan
sonraki en geç dört yarıyıl içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, ön-
ceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ek süre ve tekrar sınav hakkı
MADDE 26 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamam-

ladığı takdirde ön lisans veya lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiri-
yorsa, bu öğrenci son yarıyıl öğrencisi sayılır.

(2) Son yarıyıl öğrencisi olup bu son yarıyılda aldıkları derslerden;
a) Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere,

bu notları aldıkları en fazla iki ders için,
b) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan öğ-

rencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu aldıkları
en fazla iki ders için,

c) Yalnızca bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu al-
dıkları bir ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması halinde
genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir ders için,

ek süre ve tekrar sınav hakkı verilir. Öğrencilerin verilen bu ek süre içerisinde girdikleri
tekrar sınavda aldıkları not yarıyıl sonu sınavı yerine geçer ve yarıyıl sonu başarı durumları ve
genel not ortalamaları ek süre sonunda girmiş oldukları tekrar sınavda aldıkları notlar esas alı-
narak hesaplanır.
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(3) Yarıyıl, ders ve not durumları ikinci fıkraya uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav so-
nuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe
ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğ-
renciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre ve tekrar sınav hakkı tanınaca-
ğını bildirir.

(4) Tekrar sınavları ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.

(5) Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.
Tanınan bu hak neticesinde mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler öğretim ücretlerini
ödemek ve usulüne uygun ders kaydını yaptırmak sureti ile derslere devam etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Süresi, Diploma Şartları, İzinler

Öğrenim süresi
MADDE 27 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört ya-

rıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi ise sekiz yarıyıldır. 28 inci maddedeki koşul-
ları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep
olmaksızın öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını dört yılda, eğitim
öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını ise yedi yılda tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek
için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu
sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız
olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavla-
rına girme hakkı tanınır. Kayıtlı bulundukları programdan mezun olmak için gerekli bütün
derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını
sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not or-
talamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uy-
gulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aran-
maz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak
kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği her bir ders için Mütevelli Heyetince be-
lirlenen sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Ek sınav ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenir.

Ön lisans ve lisans diplomasının verilme şartları
MADDE 28 – (1) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı ol-

duğu bölümün programındaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan dersleri
ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00'ın altında olmaması gerekir.
Genel not ortalaması 3,00'dan 3,49'a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan
öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(2) Bir öğrencinin ön lisans veya lisans mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi
için Üniversitede en az 60 kredilik ders almış olması zorunludur.

(3) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet
belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını ye-
rine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir.
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Lisans öğrenimini tamamlayamayanlara verilecek ön lisans diploması
MADDE 29 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların

ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ilgili mevzuat
hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az (DD)
notu alınmış olması zorunludur.

(2) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet
belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını ye-
rine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir.

Not belgeleri
MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları ta-

rihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları harf notları,
Öğrenci İşleri Direktörlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kop-
yaları öğrencinin isteği üzerine öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gön-
derilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilir.

(2) Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönde-
rilme işleri Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 31 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğ-

renci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kendi isteği ile kayıt sildiren
veya kaydı silinen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden
önce kayıt silme başvurusunda bulunmaları halinde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinin
%90’ı, derslerin başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kayıt silme başvurusunda bu-
lunmuş olmaları halinde ise %75’i iade edilir. Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama
tarihinden itibaren 15 günlük süre sonrasında yapılan kayıt sildirme başvuruları ve kayıt silme
hallerinde öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili bölüm, fa-
külte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bildirilir.

(2) Kendi isteği ile kayıt sildiren, dört yarıyıl üst üste kaydını yenilememe, başarısızlık
veya disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden çıkarılan veya diploma almaya ve mezun olmaya
hak kazanan öğrencilerin Üniversite diplomalarını veya öğrenci dosyalarındaki kendilerine ait
belgeleri alabilmeleri için tüm öğretim ücreti tutarlarını ödemeleri ve Üniversite tarafından tes-
pit edilen diğer ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İzinler ve hastalık mazeretleri
MADDE 32 – (1) Öğrenciler tekrar Üniversiteye dönmek üzere;
a) Yüksekokullarda, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile,
b) Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile,
izin alabilirler. İzinli sayılmak istedikleri döneme ait öğretim ücretinin yarısını öderler.

Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin izin talepleri kabul edilmez.
(2) Öğrenciler, talep etmeleri ve şartlarının uygun bulunması halinde, 2547 sayılı Ka-

nundaki azami öğrenim süresi içinde, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere ön lisans programla-
rında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise dört yarıyıl öğrencilik statülerini askıya al-
dırarak izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler
aşılabilir. Öğrencilerin izinli kabul edildiği süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere talepleri halinde ve usulüne uygun belgelenmesi şartıyla;
a) Öğrencinin hastalık sebebi ile öğrenimine devam edememesi ve bu durumun yarıyıl

kayıt dondurma hakkı verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık kurulu raporu ile
belgelenmesi,

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işlemini zorunlu nedenlerle yapamaması netice-
sinde zorunlu askerlik görevini yerine getirmek üzere askere alınması,
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c) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini sağlayarak öğrencilik
durumunu devam ettirmesini çok zor yahut imkânsız hale getiren birinci ve ikinci derece ya-
kınlarının ölümü, tabii afet gibi zorunlu sebeplerin bulunması,

ç) Öğrencinin yurt dışında öğretim görmek amacı ile izinli sayılma talebinde bulunması,
d) Öğrencinin tutuklu yahut hükümlü olması (bu durumda geçen süreler için),
e) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin or-

taya çıkması,
hallerinde talepte bulundukları izinli sayılma başvuruları kabul edilebilir.
(4) İzin talepleri gerekçeli bir dilekçe ve talep dayanağı tüm belgelerle birlikte ilgili fa-

külte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna yapılır. Bu hususta ilgili yönetim kurulu tara-
fından verilen ve Rektörlük onayı ile kesinleşen kararlar Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından
öğrenciye bildirilir.

(5) İzin taleplerinin akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılması zorunludur.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında belirtilen tarihler sonrasında yapılacak başvurular
işleme konulmaz.

(6) İzinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları sürenin sona ermesi ve Üniversitedeki
öğretimlerine devam etmek için başvurmaları halinde; yurt dışında belirli bir süre öğrenim gör-
mek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili yö-
netim kurulu tarafından değerlendirilir. Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin biti-
minde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni
ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devamlarında sakınca olmadığını, sağlık durumlarının
Üniversitedeki öğretime elverdiğine dair sağlık kurulu raporlarını ilgili dekanlık/müdürlüklere
sunmak zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin bizzat kendisine imza karşılığı elden

teslim veya fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli
taahhütlü olarak yapılmak veya tebligatın bu yolla mümkün olmadığı durumlarda ilgili birimde
ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu
fakülte/yüksekokuluna ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçe ile bildirmeyenler ile yanlış
ya da eksik adres veren öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak
iddia edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım

Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26 ncı maddede düzenlenen ek süre ve tekrar sınav hakkına

ilişkin hüküm 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi başında yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında Üniversiteye yurt dışından gelen

öğrenci ve akademisyenlere örgün ve/veya uzaktan eğitim yoluyla Türkçe ve/veya diğer ya-

bancı dilleri öğretmek.

b) Üniversite öğrencilerine, personeline, Üniversite dışından isteklilere ve yabancı uy-

ruklulara örgün ve/veya uzaktan eğitim yoluyla Türkçe ve/veya diğer yabancı dilleri öğretmek.
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c) Bu konularda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ku-

rum/kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

ç) Türkçe ve/veya diğer dillerin öğretimine yönelik kursların sonunda, kursiyerlere ser-

tifika vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar

yapmak.

b) Yabancı dillerin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak özel ve genel amaçlı dil

kursları düzenlemek.

ç) Türkçenin ve diğer dillerin öğretim yöntemleri ve programları üzerine uygulama ve

araştırmalar yapmak.

d) Türkçenin ve diğer dillerin öğretimi ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğ-

retim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya

düzenlenmesine katkıda bulunmak.

e) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik

amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

f) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve

araştırmacılarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırmacıları

desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

g) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından

bir kişiyi üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar. Herhangi bir nedenle geçici

olarak görevi başında bulunmayan Müdüre Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını

belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Merkez, Merkeze bağlı birimlerin personelinin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaç-

ları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve

uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üni-

versite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-

dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından belirlenen gündemi görüşür.

Müdürün uygun görmesi halinde diğer üyeler de gündem önerisinde bulunabilir. Kararlar top-

lantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

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

lamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini

değerlendirerek, Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek ve görev alabilecek birimleri tespit et-

mek.
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e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak

yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları ile istekleri halinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli

çalışmalar yapmış yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve

kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri arasından

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yedi üyeden

oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanlarından oluşan üye sayısı en az dört olması gerekir. Gö-

rev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı

yöntemle yenileri görevlendirilebilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebi-

lir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alı-

nır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik

tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGELER

Başbakanlıktan:
Konu : Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi

GENELGE
2017/10
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Başbakanlıktan:
Konu : Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu,

Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dâhil)
Kesimi Projesi

GENELGE
2017/11
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TEBLİĞLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Tür-

lerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum

üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az %3

(V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin

arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin

azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla

hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel

atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa

ve 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygula-

nacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Biodizel üreticisi: Kurumdan işleme (biodizel) lisansı almış tüzel kişileri,
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b) Bitkisel atık yağ: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan atık tanımına uygun bitkisel yağlar ile kullanılmış kızart-

malık yağları,

c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

Harmanlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal

edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına,

en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş

biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.

Teknik düzenlemeler

MADDE 6 – (1) Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik dü-

zenlemelere uygun olması zorunludur.

Uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma

intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın % 0,01’e yuvarlatılarak de-

ğerlendirilir.

(2) Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sa-

hipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmaz.

(3) Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştiri-

lebilir.

(4) İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışın-

dadır.

Harmanlanma oranının yeniden belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşu-

munda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Teb-

liğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/883 

KARAR NO : 2012/915 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ZAMĠNA ARABOVA, Ġsmayıl ve Ziver kızı, 07/06/1977 

ġERUR doğumlu, ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN 

adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. maddesine ve TCK 53. maddelerine 

Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 01/10/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 06/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

yasanın 26. maddesine ve TCK 53. maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2012 tarih, 2012/224 Esas ve 2012/471 Karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık ZAMĠNA ARABOVA bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı, Ġlan olunur. 4532 

————— 

ESAS NO : 2013/41 

KARAR NO : 2015/500 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ASAF KAZIMOV, Güllübeyim ve Afsal oğlu, 13/03/1992 

ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġERUR 

NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 06/11/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 08/12/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla mahkememizin 08/12/2015 tarih, 2013/41 Esas 

ve 2015/500 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında Beraat kararı verilmiĢ 

olup, sanık ASAF KAZIMOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 4533 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/1264 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ T. : 24/11/2006 

SANIK : Ġbrahim Korucu: (Mehmet oğlu Leyla'dan olma 01/09/1987 doğumlu) 

  Ġnönü Mahallesi Bursa Sokak No: 11 Ġç kapı: 2 Küçükçekmece/ĠSTANBUL 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 05/06/2008 gün ve 2006/651 E. 2008/762 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.‘nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

RED isteyen 07/02/2017 gün ve 11/2016/398016 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

ilan olunur. 5454/1-1 

————— 

ESAS NO : 2016/11666 

SUÇ : 213 Sayılı Kanuna Muhalefet 

SUÇ T. : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Yılları 

SANIK : Kazım Atila Karaöz: (Oğuz oğlu Nihal'den olma 11/01/1968 doğumlu) 

  Erenköy Mahallesi Ülke Sokak Bina No: 9 Daire: 8 Eyüp/ĠSTANBUL 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

10/12/2014 gün ve 2013/456 E. 2014/421 K. sayılı hükmün sanık Kazım Atila Karaöz müdafii, 

sanık Serhan Sırrı Akar ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 

2. maddesi ile CMUK.‘nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Kazım Atila Karaöz'e tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 

25/10/2016 gün ve 19/2015/65267 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5453/1-1 

————— 

ESAS NO : 2016/11198 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

SUÇ T. : 01/01/2009 

SANIK : Erdal Dalkılıç: (Ahmet oğlu Afife'den olma 30/08/1972 doğumlu) Deniz 

KöĢkler Mahallesi Derya Sokak 16/7 Avcılar/Ġstanbul adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

26/11/2013 gün ve 2010/309 E. 2013/699 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

BOZMA isteyen 26/09/2016 gün ve 19/2015/327925 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 5519/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar TaĢınması 

Hizmet Alımı ĠĢi, Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/297044 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki ± % 20 toleranslı 100.000 ton pancarların 

damperli kamyonlarla pancar kanallarına taĢınarak 

boĢaltılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi : 99 Gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.06.2017 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5513/1-1 
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ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠN 

ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA ĠHALE ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve Son 

Teklif Verme Tarihi 

Manyas HES 
5.000.000 - 

(BeĢmilyon) 
10.000 - (Onbin) 21/08/2017 

 

 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli (TL) Son Teklif Verme Tarihi 

Dinar 2 HES 
1.000.000 - 

(Birmilyon) 
1.500 - (BinbeĢyüz) 14/08/2017 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)‘nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim 

A.ġ.ye ait; 

- Manyas Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taĢınmazlar (Manyas 

HES), 

- Dinar 2 Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taĢınmazlar (Dinar 2 

HES) 

―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile ayrı ayrı özelleĢtirilecektir. 

2 - Ġhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık 

usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu‘nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

3 - Ġhale konusu Santrallerden birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koĢuluyla 

her iki Santral için de teklif verilebilir. Verilen teklif herhangi bir Ģartı içeremez. Her iki Santral 

için teklif verilmesi halinde, bu teklifler birbiriyle iliĢkilendirilemez. 

4 - Ġhalelere yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi‘nin imzalanması, ilgili ihale 

hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı‘nın alınması ve Manyas HES için 

önyeterlilik kriterlerinin karĢılanması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale 

ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir 

üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - Ġhale konusu Santraller hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı‘nı Ġdare‘den 

―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin edebilmeleri için; 

- Ġdare‘nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi‘ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare‘ye teslim etmeleri, 

- Ġhale konusu Santrale ait yukarıdaki tabloda yer alan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelinin Ġdare‘nin; 

T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 
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T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü 

Gelirleri TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde ―[....] 

SANTRALĠ ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile 

ihaleye katılacak olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu 

üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) Ġdare‘ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne 

surette olursa olsun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade 

edilmez. 

6 - Manyas HES ihalesi için; Katılımcılar tarafından önyeterlilik baĢvurusunda 

bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için, Dinar 2 HES için; ihaleye katılabilmek için yukarıdaki 

tablolarda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

7 - Manyas HES ihalesi için, SözleĢme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi 

tarafından Ġdare‘ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı 

kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

8 - Manyas HES ihalesi için Katılımcıların önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve 

ihaleye katılabilmek için, istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi‘nde belirtilen hususlar 

doğrultusunda hazırlayıp; ―EÜAġ‘A AĠT MANYAS HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠNĠN 

ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare‘nin 

aĢağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra Ġdare‘ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Dinar 2 HES ihalesine katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini 

Ġhale ġartnamesi‘nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; ―EÜAġ‘A AĠT DĠNAR 2 

HĠDROELEKTRĠK SANTRALĠNĠN ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan 

kapalı zarf içerisinde Ġdare‘nin aĢağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdare‘ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

10 - Ġhaleler, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na tâbi olmayıp, Ġdare, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġdare önyeterlilik ve/veya son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve/veya son teklif verme 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

11 - Ġhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı 

ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye‘de 

kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 

Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, devrin mümkün olup 

olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri 

yapmakla yükümlüdürler. 

12 - Ġhalelere iliĢkin diğer hususlar ihale konusu Santrale ait Ġhale ġartnamesinde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ/ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 5544/1-1 
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BAġBAKANLIK AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI ĠHTĠYACI 2500 

ADET DOĞADA ARAMA KURTARMA KASKI (LAMBALI) VE 33 ADET  

HĠDROLĠK PALALI BETON KESME MAKĠNA SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı "2500 

Adet Doğada Arama Kurtarma Kaskı (Lambalı) ve 33 Adet Hidrolik Palalı Beton Kesme Makina 

Seti" Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile Kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak, 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/07/2017 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5534/1-1 
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4 ADET BÜTÜNLEġĠK ALTYAPI SĠSTEMĠ, 1 ADET DĠSK TABANLI YEDEKLEME 

SĠSTEMĠ VE 10 GBĠT AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Aydın BüyükĢehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 4 adet BütünleĢik Altyapı Sistemi, 1 adet Disk 

Tabanlı Yedekleme Sistemi ve 10 GBit Ağ Anahtarı kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/06/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 5535/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:  

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde 

EskiĢehir Ġli Alpu Ġlçesinde bulunan, tapuda 16 pafta, bila ada, 3399 parsel nolu 1285 m² 

yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli üç katlı kargir Alpu PTT Hizmet ve Santral Binası 

mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi 

PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 -ESKĠġEHĠR adresinde olup, Telefon No: 0 (222) 230 13 63, 

Fax: 0 (222) 221 22 07 dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 25.00.-TL 

karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 5.940,00-TL (BeĢBinDokuzYüzKırk Türk Lirası)‘lik geçici teminat 

makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat 

için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kiĢi olması 

halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse 

durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı 

veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye 

katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

sirküleri, her sayfası imzalı Ģartname ve ―Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, 

Milli Ġstihbarat TeĢkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel 

kiĢiler‖ listesi içerisinde bulunmadıklarını ve terör örgütlerine iltisaklarının yahut irtibatlarının 

olmadığına dair noter onaylı taahhütname ile birlikte en geç ihale günü 11.07.2017 saat 10.00‘a 

kadar EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye 

Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102-ESKĠġEHĠR) teslim edilmesi 

veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - SatıĢtan doğacak masraflar (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeĢit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler (sözleĢme damga vergisi, komisyon karar 

pulu tutarı, tapu harçları vb.) alıcıya aittir. 

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

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 11.07.2017 Salı günü saat 10.00‘da EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli 198.000,00-TL (YüzDoksanSekizBin Türk 

Lirası) olup, geçici teminat miktarı 5.940,00-TL (BeĢBinDokuzYüzKırk Türk Lirası) dır. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 5450/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon BeĢikdüzü Organize Sanayi 

Bölgesi 2‘inci Etap alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : BeĢikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 

BeĢikdüzü/TRABZON 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 40,2 Ha. OSB alanına ait yol, betonarme duvar 

ve fore kazık, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve kamera 

sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : BeĢikdüzü/TRABZON 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 37.576.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.630.320TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/07/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

fore kazık, drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3‘üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Trabzon BeĢikdüzü Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının BeĢikdüzü 

OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No: 4 BeĢikdüzü/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 5470/2-1 
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PERSONEL NAKLĠNĠN YAPILMASI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 12 ay süresince 8.295 vardiya 

üzerinden 14 araç ile 29 Ģoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı iĢi açık ihale 

(kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/292357 

1 - Ġdarenin 

a)Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 286 - 416 2001 

  Faks: 0 286 - 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 12 

ay süresince 8.295 vardiya üzerinden 14 araç ile 29 Ģoför 

tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı iĢi 

açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 28/07/2017 Cuma günü saat 15:00 

d) Dosya no : 2017 - 08 / KÇLĠ ġOFÖRLÜ ARAÇ KĠRALAMA 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası 

Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 

82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 310,00 TL) yatırılması karĢılığı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 28/07/2017 Cuma günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5444/1-1 
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FABRĠKAMIZ MEYDAN HĠZMETLERĠ ĠÇĠN KAMYON VE Ġġ MAKĠNESĠ  

KĠRALANMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

―2017/2018 kampanya döneminde Fabrikamız Meydan Hizmetleri için Kamyon ve ĠĢ 

Makinesi Kiralanması iĢi‖ hizmet alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır 

Ġhale kayıt numarası : 2017/288140 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız meydan tesislerinde tahmini 372.000 ton 

muhtelif atık ve iĢletme malzemelerinin gösterildiği 

yerlere taĢınması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız meydan tesisleri 

c) ĠĢin süresi : 120 (Yüzyirmi) Takvim Günü (± 20 toleranslı) 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.ġ.F.A.ġ Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5427/1-1 
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KĠREÇTAġI ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: 

KireçtaĢı alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/285190 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TAġKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKĠĠ  

KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333  

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  

2 - Ġhale Konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : KireçtaĢı 16000 (Onaltıbin) ton. 

 HCI de çözülmeyen maddeler en çok % 1,25 (dahil) 

 SĠO2  en çok % 1,00 (dahil) 

 Fe2 O3 AI2 O3  en çok % 1,00 (dahil) 

 MgO  en çok % 1,90 (dahil) 

 Sülfatlar en çok % 1,00 (dahil) 

 CaCO3 en az % 95,00 (dahil) 

 

b) Teslim Yeri(leri)  : Kastamonu ġeker Fabrikası Müdürlüğü, stok 

sahasında, istifli olarak. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri Aylar Aylık Sevk Miktarı Ton 

 Ağustos 2017   1.000 

 Eylül 2017   2.000 

 Ekim 2017   5.000 

 Kasım 2017   5.000 

 Aralık 2017   3.000 

 TOPLAM 16.000 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : KASTAMONU ġEKER FABRĠKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati  : 28.06.2017 - 14:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ġhaleye iliĢkin ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ġdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Ġdari ġartnamenin 7.3 ve 7.4. maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. Ġsteklinin ortak giriĢim (iĢ ortaklığı) olması halinde, ĠĢ ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. Yok  

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler  

4.4.1. Rapor: Ġstekli taĢın fiziksel ve kimyasal olarak Ģeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taĢın fiziksel özelliklerini gösteren MTA‘dan alınmıĢ 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. ġeker Enstitüsü‘nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmıĢ rapor olacaktır. 
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4.4.2. ĠĢ deneyim belgeleri  

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30‘undan az olmamak üzere; 

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az % 80‘inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TġFAġ M/ĠĢ Bitirme Belgesi 

Formu),  

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

 ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20‘sini sağlaması 

gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 

zorunludur. Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

4.4.3. ĠĢletme ruhsatı 

4.4.4. ĠĢletme izin belgesi 

5 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.  

5.1. ―KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖ veya ―Mucur ve Balast üretimi‖ benzer iĢtir. 

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

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde 

görülebilir ve TL 100,00 (Yüz TL) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine vereceklerdir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir 

mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

12 - Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5481/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sabit pancar boĢaltma makinelerinde pancarın boĢaltılması sabit boĢaltma tesislerinin 

revizyon ve bakım onarım iĢleri, günlük iĢlenecek pancarın fabrikaya sevki ve meydan temizlik 

hizmetleri, Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/287357 
1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 04-05 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017-2018 kampanya döneminde tahmini 

400.000 ton pancarın sabit otomatik pancar boĢaltma 
makinelerinde boĢaltılması (3‘lü vardiya sisteminde en az 

9 operatör ve 12 temizlik görevlisi olmak üzere 21 kiĢi 

çalıĢacaktır); tahmini kampanya süresi olan 100 günde 

(±%20 toleranslı) 698.000 ton pancarın 15 kiĢiyle 

kanallardan yüzdürülerek sevki, ot, taĢ ve kum tutcularının 

6 kiĢiyle temizliğinin yapılması ve diğer muhtelif iĢler için 
12 kiĢi ile Sabit Otomatik BoĢaltma Tesislerinin Revizyon, 

Bakım-Onarım iĢidir.  

b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ Susurluk ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : Susurluk ġeker Fabrikası 2017/2018 Pancar ĠĢleme 

Kampanya Dönemidir. 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 03/07/2017 Pazartesi günü, saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.) 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5465/1-1 
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LĠNYĠT KÖMÜRÜNÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERĠNE NAKLĠ, 

CÜRUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda 2017 yılı kampanya dönemi linyit kömürünün, kömür hazırlamadan kazan 

bunkerine nakli, cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği iĢi, Türkiye ġeker Fabrikaları Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Teklif Alınmak Suretiyle ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/287397 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 266 865 19 40 

  Faks : 0 266 865 26 04-05 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 (Otuzaltı) kiĢi ile 100 gün (±%20 toleranslı) Linyit 

kömürünün, kömür hazırlamadan kazan bunkerine nakli, 

cüruf çıkarıcı katının çevre temizliği iĢi iĢçiliği, iĢin 

konusunu teĢkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : Yer teslimini müteakip 100 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 Salı günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. 

Km. Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5466/1-1 
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TEST ÖLÇÜM EKĠPMANLARI VE AKÜ ġARJ REDRESÖRÜ  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Test ölçüm ekipmanları ve akü Ģarj redresörü 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/287648 

Dosya no  : 1724496 

1 - Ġdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Test ölçüm ekipmanları ve akü Ģarj redresörü: 6 kalem 

b) Teslim yeri  : TTK Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı - 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.07.2017 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h)- Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.07.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5423/1-1 
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OTOMATĠK YAĞLAMA SANTRALĠ VE TESĠSATI ALIMI VE 

KURULUMU ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın Otomatik Yağlama Santrali ve Tesisatı Alımı ve Kurulumu iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/285036 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik Posta Adresi  : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız muhtelif makinelerinin gerekli döner 

aksamlarının yağlamalarının otomatik santral 

aracılığı ile gerçekleĢtirilmesi iĢi kapsamında 

anahtar teslimi içerisinde iĢin keĢfi, 

projelendirilmesi, santralin satın alımı, montajı, 

tesisatın kurulması, gerekli testlerin yapılması ve 

garanti kapsamında çalıĢtırılarak teslim 

edilmesidir. 

b) Teslim Yeri  : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) Teslim Tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim 

günü içinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 04/07/2017 Salı günü, saat 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5372/1-1 
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SĠLOLARA PANCAR BOġALTILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

2 adet sabit ve 3 adet seyyar pancar boĢaltma makinelerinin kampanya öncesi revizyonu 

ile kampanya süresince silolara pancar boĢaltılması iĢi, hizmeti iĢi ihalesi kapalı zarfta teklif alma 

esasına göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya 

pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/283815 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 3530 - 356 275 3539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya süresince (YaklaĢık 4 ay) 2 adet sabit pancar 

boĢaltma makinesi ile 600.000 Ton ve 3 adet seyyar 

pancar boĢalta makinesi ile 400.000 ton pancarın silolara 

boĢaltılması iĢi ve kampanya öncesi pancar boĢaltma 

makinalarının bakım, onarım ve revizyon iĢleri 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : YaklaĢık 4 (Dört) aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer:  : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati  : 04/07/ 2017 - 14:00 

4 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boĢaltma makineleri 

iĢletilmesi iĢleri ile iĢ makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat iĢleri kabul 

edilecektir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- Ġhale dokümanının görülmesi ve satın 

alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 

 5468/1-1 
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TUZLA HATBOYU CADDESĠ ÜZERĠNDEKĠ EVĠMKENT PARK ALANINDA PARK 

ALANI TESĠSĠ ĠNġA EDĠLMESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU: Ġstanbul Ġli, Tuzla Ġlçesi Hatboyu Caddesi Üzerindeki Evimkent 

Park Alanında Belediyemiz Lehine Park Alanı Olarak Terki Yapılan taĢınmaza; 5393 Sayılı 

Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli iĢletme hakkı 

tesisi sureti ile yükleniciden iĢletme bedeli alınması karĢılığında yap-iĢlet modeli ile 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü arttırma sureti ile iĢ bu ihale 

Ģartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun olarak Park Alanı Tesisi yapım iĢi ihalesidir. 

2 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI: Ġhale 

29.06.2017 PerĢembe günü, saat 14:00‘da, ―Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 

TUZLA/ĠSTANBUL‖ adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER: Ġhale Ģartnamesi aynı adresteki Tuzla 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 500,00 - (BeĢyüz) TL. bedel ödenerek 

alınabilecektir. 

4 - PROJE VE ALTYAPI ĠġLERĠ: Ġhale konusu iĢ ile ilgili olarak ihale Ģartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı iĢleri tamamlanacaktır. 

5 - TAHMĠNĠ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için 

iĢletme bedeli olan 12.000,00- (Onikibin) TL + KDV‘dir. Ancak teklifler, aĢağıda belirtilen 10 

(On) yıllık toplam iĢletme bedeli olan 267.600,00 - (ĠkiyüzaltmıĢyedibinaltıyüz) TL + KDV 

üzerinden artırılarak verilecektir. 

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: ġartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30‘u olan 3.600,00-

(Üçbinaltıyüz)TL‘dir. 

7 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya 

kiĢilerin aĢağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir. 

A. YerleĢim belgesi, (Tüzel kiĢiler için tüzel kiĢiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (Ġhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

a. TüzelkiĢi olarak katılacak istekliler için, tüzelkiĢiliğin Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 

yıl içerisinde alınmıĢ, tüzelkiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

D. Ġhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, imza sirküleri, 

b. TüzelkiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza 

sirküleri. (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir) 

E. Ġsteklinin Ģirket olması halinde Ģirket ana sözleĢmesi ile Ģirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge, 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

F. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

G. ġartnamede belirtilen ilk yılın iĢletme bedeli olan muhammen bedelin %30‘u geçici 

teminat, 

H. Teklif sahibinin son beĢ yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmıĢ belge, 

Ġ. Ġhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir Ġdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

J. Bu Ģartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu, 

8 - UYGULANACAK ĠHALE USULÜ: Ġhalede, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 5l/g 

Maddesi uyarınca 50nci maddesinde düzenlenmiĢ bulunan pazarlık usulü uygulanacaktır; 

9 - TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak Ģartnamede belirtilen usülle yapılır. 

10 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

Teklifler Ġhale Günü ve saatinde Ġhale Komisyonu Encümen BaĢkanlığına Tuzla Belediye 

BaĢkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

11 - ARTIRIM TEKLĠFLERĠ: Teklifler, aĢağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam iĢletme 

bedeli olan 267.600,00 - (ĠkiyüzaltmıĢyedibinaltıyüz) TL + KDV üzerinden artırılarak verilecektir. 

Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dıĢındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - ĠDARENĠN YETKĠSĠ: Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Dönem/Yıllar 

Yıllık ĠĢletme 

Bedeli 

Toplam 

Süre 

(Yıl) 

Toplam ĠĢletme 

Bedeli 

Yıllık Hesap 

Değerleri 

1. ve 2. yıllar arası 12,000.00 TL 

+ KDV 
1 

12,000.00 TL  

+ KDV 
0.0448430493273543 

2. yıl ila 4.yıl arası 

(4. Yıl dâhil) 

19,200.00 TL 

+ KDV 
3 

57,600.00 TL  

+ KDV 
0.0717488789237668 

5.yıl-7. Yıl arası  

(7. Yıl dâhil) 

30,000.00 TL 

+ KDV 
3 

90,000.00 TL  

+ KDV 
0.0717488789237668 

8. yıl ila 10. Yıl 

arası (10. Yıl dâhil) 

36,000.00 TL 

+ KDV 
3 

108,000.00 TL 

+ KDV 
0.134529147982062 

 
TOPLAM 10 

267,600.00 TL 

+ KDV 

 

 

Ġstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem baĢı iĢletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam iĢletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‗Yıllık Hesap Değerleri‘ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Herdönem 

içerisinde her yıl için iĢletme bedeli 'Türkiye Ġstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢ oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artıĢ 

―ÜFE‖ artıĢından düĢük ise ―ÜFE‖ endeksine göre yükseltilecektir. 5541/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 

Supply of Vaccines and Vaccine Transport vehicles 

Location-Ankara-Turkey 

1. Publication reference 

SIHHAT/2017/SUP/INT/01 

2. Procedure 

Open 

3. Programme title 

Improving the Health Status of the Syrian Population Under Temporary Protection and 

related services provided by Turkish Authorities. 

4. Financing 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL  of 11 March 2014  establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)  

5. Contracting authority 

Ministry of Health of the Republic of Turkey 

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey 
 
 

CONTRACT SPECIFICATIONS 

6. Description of the contract  

In specific, the subject of the contract shall be the supply, delivery, testing, inspection, 

unloading and distribution of the Vaccines, Injectors, Vaccine Transport Container, Vaccine 

Storage, Vaccine Cabinets ,Cooling Units and Vaccine Transport Vehicles. 

7. Number and titles of lots 

Number of lots: 14 

LOT 1:Hepatitis B Vaccine (Hep B) 

LOT 2:The ―DTaP-IPV-HIB‖ Vaccine  

LOT 3:Oral Polio Vaccine (OPV)  

LOT 4:The Measles, Mumps and Rubella Vaccine (MMR)  

LOT 5:Varicella Vaccine 

LOT 6:Hepatitis A Vaccine (Hep A) 

LOT 7:The ―DaPT-IPV‖ Vaccine  

LOT 8: Injectors 

LOT 9: Vaccine transport containers  

LOT 10: Vaccine cabinets 

LOT 11: Vaccine storages  

LOT 12: Cooling units  

LOT 13: Vaccine transport vehicles 

LOT 14: Td (diphtheria, tetanus) Vaccine 
 
 

TERMS OF PARTICIPATION 

8. Eligibility and rules of origin  

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are 

effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 

territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and 

procedures for the implementation of the Union‘s instruments for external action (CIR) for the 

applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 

Participation is also open to international organisations 

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries. 
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9. Grounds for exclusion 

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply 

Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical 

Guide. 

10. Number of tenders 

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be 

considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its 

tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution 

in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier. 

11. Tender guarantee 

Tenderers must provide a tender guarantee of: 
 

Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 1 9.000 

Lot 2 210.000 

Lot 3 2.600 

Lot 4 49.000 

Lot 5 76.000 

Lot 6 70.000 

Lot 7 36.000 

Lot 8 6.000 

Lot 9 3.800 

Lot 10 47.000 

Lot 11 12.000 

Lot 12 5.700 

Lot 13 19.000 

Lot 14 29.000 
 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers 

once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of 

the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all 

obligations stated in its tender. 

12. Performance guarantee 

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the 

amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 

with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 

contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a 

guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 

sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender. 

13. Information meeting and/or site visit 

Information meeting is planned on 17.07.2017 at 02:00 pm, venue will be the same with 

application address. 

14. Tender validity 

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period 

expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of 

the instructions to tenderers). 
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15. Period of implementation of tasks 

For Lots 1-7 and Lot 14 the delivery of the vaccines will be in three phases during the 

implementation period which is twenty (20) months. 

For Lots 8-9, the delivery period is 90 days 

For Lot 10, the delivery period is 150 days 

For Lots 11-12-13 delivery period is 120 days 
 
 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 

16. Selection criteria  

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 

unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-

member companies when they are sub-contractors: 

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form 

for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 

provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2014-

2015-2016) for which accounts have been closed. 

The selection criteria for each tenderer are as follows: 

Legal persons:  

The average annual turnover of the tenderer over the past three years (2014, 2015 and 

2016) must exceed the maximum budget of the contract. 

Natural persons:  

The available financial resources of the tenderer must exceed the maximum budget of the 

contract. 

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the 

tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers 

of all the lots for which the tenderer submitted tenders 

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate 

an operational cash flow which must exceed their financial proposal for the years in which they 

have been operational. 

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used. 

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three 

years from submission deadline.  

Legal persons: 

At least 4 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract; 

Natural persons:  

The tenderer is currently working as manager with 1 collaborator in field related to this 

contract.  

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three 

years from submission deadline.  

a) FOR LOTS 1-7 and LOT 14 

The tenderer has worked successfully on at least one contract with a budget of at least the 

financial proposal of the tenderer in field relating to the supply of vaccines to the lot being 

tendered, were implemented during the following period: Over the last thirty-six (36) months 

before submission deadline of this tender. 
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b) FOR LOTS 8-9 

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the 

tenderer's financial offer in the field of supply of injectors or vaccine transport containers  

c) FOR LOT 10 

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the 

tenderer's financial offer in the field of supply of refrigerator, cooling machines or vaccine cabinets 

c) FOR LOT 11 

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the 

tenderer's financial offer in the field of supply of or vaccine storage or cold storage  

d) FOR LOT 12 

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented a contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's 

financial offer in the field of supply of cooling unit  

e) FOR LOT 13 

Over the last thirty-six (36) months before submission deadline of this tender, the tenderer 

must have implemented a contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's 

financial offer in the field of supply of vehicles. 

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at 

any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed 

during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either 

to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet 

completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of 

performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final 

acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the 

reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by 

documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.  

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the 

capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. 

Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are 

when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key 

criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will 

have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by 

producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such 

entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of 

eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this 

third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate 

document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting 

Authority. 
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With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 

capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 

required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 

tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in 

the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

17. Award criteria 

Price  
 
 

TENDERING 

18. How to obtain the tender dossier 

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. 

The tender dossier is also available from the Contracting Authority‘s website at 

www.saglik.gov.tr. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply 

Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed. 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to 

Ministry of Health 

Directorate for Public Health Institute 

Address:  Danis Tunaligil sokak 

3/5 Demirtepe-ANKARA_TURKEY 

Phone: +90312 2305505 

Contact person: Mr. Zafer PAMUKCU 

e-mail: procurement@sihhatproject.org 

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the 

deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all 

tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual 

clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before 

the submission deadline on the official gazette and website at Ministry for Health‘s website at 

www.saglik.gov.tr  

19. Deadline for submission of tenders 

All tenders must be received at the address of the CA stated in the Article 18 above by 

18.08.2017 and 12:00 hrs.(Local time)  

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered. 

20. Tender opening session 

02:30 pm hrs (Local Time - Turkey) on 18.08.2017 at the Contracting Authority‘s address 

given in Item 18 above 

21. Language of the procedure 

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.  

22. Legal basis 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 

 5550/1-1 
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SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE 

Services for Mobile Cancer Screening 

Location - Europe (non-EU) Turkey 

1. Publication reference 

SIHHAT/2017/SER/INT/06 

2. Procedure 

Restricted  

3. Programme title 

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and 

related services provided by Turkish authorities. 

4. Financing 

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100 %). 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 

5. Contracting Authority 

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,  

Ankara, Turkey 

6. Nature of contract 

Global price 

7. Contract description 

The subject of the contract is the provision of Mobile Cancer Screening services. 

The screening services will include a package that will consist of mobilization of staff, 

conducting screening activities, reporting, use of consumables and other items that will originate 

from the conduct of screening activities. Approximately 180.000 cervical cancer, 95.000 breast 

cancer and 99.000 bowel cancer screenings will be carried out using Mobile Cancer Screening 

Units (Vehicles). 

8. Indicative budget 

EUR 2.540.000 

9. Intended timing of publication of the contract notice 

July 2017 

10. Additional information 

N/A  

11. Legal basis 

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 

11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 

instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11. 

Remarks: 

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior 

information notice and the publication of the corresponding contract notice.  

No applications or requests for information should be sent at this stage. 

 5551/1-1 
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SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE 

Services for Laboratory Tests 

Location - Europe (non-EU) Turkey 

1. Publication reference 

SIHHAT/2017/SER/INT/05 

2. Procedure 

Restricted  

3. Programme title 

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and 

related services provided by Turkish authorities.  

4. Financing 

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100%). 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 

5. Contracting Authority 

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,  

Ankara, Turkey 

6. Nature of contract 

Global price 

7. Contract description 

The subject of the contract is the provision of laboratory test services for Migrant Health 

Centres and Units. 

8. Indicative budget 

EUR 9.900.000 

9. Intended timing of publication of the contract notice 

July 2017 

10. Additional information 

N/A  

11. Legal basis 

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 

11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 

instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11. 

Remarks: 

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior 

information notice and the publication of the corresponding contract notice.  

No applications or requests for information should be sent at this stage. 

 5552/1-1 
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SUPPLY PRIOR INFORMATION NOTICE 

Supply of Medical Equipment for 16 Secondary Health Care Premises and Intensive Care Unit 

Beds for 20 Secondary Health Care Premises 

Location - Europe (non-EU) Turkey 

1. Publication reference 

SIHHAT/2017/SUP/INT/05 

2. Procedure 

Restricted  

3. Programme title 

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and 

related services provided by Turkish authorities. 

4. Financing 

IPA budget item 22.02.03.02 of the general budget of the EU (100 %). 

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 

5. Contracting Authority 

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey,  

Ankara, Turkey 

6. Contract description 

The subject of the contract is the services for Medical Equipment to 16 Secondary Health 

Care Premises and Intensive Care Units for 20 Secondary Health Care Premises. 

Medical equipment needs of 16 secondary healthcare premises that will be opened within 2017. 

154 neonatal, 54 pediatric and 150 adult intensive care unit beds will be procured for 20 

secondary health care premises in order to increase the intensive care capacity in the provinces 

with a high density of Syrian population. 

7. Indicative number and titles of Lots 

Two Lots: 

LOT 1: Medical Equipment for 16 Secondary Health Care Premises 

LOT 2: Intensive Care Unit Beds for 20 Secondary Health Care Premises 

8. Intended timing of publication of the contract notice 

August 2017 

9. Additional information 

N/A  

10. Legal basis 

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 

11.3.2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 

instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 11.3.2014 establishing an Instrument for Pre-Accession 

Assistance (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, p. 11. 

Remarks: 

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior 

information notice and the publication of the corresponding contract notice. No applications or 

requests for information should be sent at this stage. 5553/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 

 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 

 

 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 

 

 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 

 

 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: ġifa ve Rahmet Vakfı 

VAKFEDENLER: BarıĢ Vural, Nazım EkĢioğlu, Mustafa Efe  

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Ġstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2017 tarihinde kesinleĢen, 23.02.2017 

tarihli ve E: 2016/116, K: 2017/42 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kur‘an-ı Kerim hizmetini merkeze alan öğrenci yurtları vb. 

çalıĢmalarının yanında yoğun talep ve ihtiyaç üzerine yüce Kur‘an‘ı en güzel Ģekilde okumak, 

yaĢam ve yaĢatmak ve genç hâfızlarımızın Kur‘an-ı Kerim ekseninde yetiĢmelerini ve 

geliĢmelerini temin etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETĠM KURULU: BarıĢ Vural, Nazım EkĢioğlu, Mustafa Efe 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5459/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Rumelisiad Vakfı. 

VAKFEDENLER: Erol KILIKÇIER, ġahap AKTAġ, Timur Turgay NOYAN, Zarif ALP, 

Sedat ATKIN, Taner, BOLCAN, Ömer KUMOVA, Mehmet Gazanfer ÖZEN, Cem GÖNEN, 

Halil BEDZETĠ, Tamer ESĠGÜL, Ozan DEVECĠ, Murat EVKE, Ali MUTLU, Beyhan MOLLA, 

Erhan ADALIER, Ferdi YILMAZ, Mustafa KIRCI, Eyvaz YILMAZ, Serhat AYTI. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Bursa. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2017 tarihli ve E: 2017/95, K: 2017/200 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın imkanları elverdiği takdirde Ġslam aleminin faydalanacağı 

cami ve okullar yaptırmak ve bunların bakım ve idamesine katkıda bulunmak. Rumeli‘de ata 

yadigarı tarihi ve dini eserlerimizi korumak ve onarmak, Rumeli coğrafyasında yaĢayan soydaĢ ve 

dindaĢlarımızın maddi ve manevi olarak desteklenmelerini sağlamak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 160.000,00 TL (YüzaltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Erol KILIKÇIER, ġahap AKTAġ, Timur Turgay NOYAN, Zarif 

ALP, Sedat ATKIN, Taner, BOLCAN, Ömer KUMOVA, Mehmet Gazanfer ÖZEN, Cem 

GÖNEN, Halil BEDZETĠ, Tamer ESĠGÜL, Ozan DEVECĠ, Murat EVKE, Ali MUTLU, Beyhan 

MOLLA, Erhan ADALIER, Ferdi YILMAZ, Mustafa KIRCI, Eyvaz YILMAZ, Serhat AYTI. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiye iĢlemleri 

sonucu elde kalan tüm varlığı aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmıĢ bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5460/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 08.06.2017     Karar No: 7012 

ALEYHĠNE TAKYĠT KONULAN ġĠRKETLERĠN 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Corporate Resources B.V. 

  2) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 

  2) Sea Meadow House PO Box 173 Road Town 

Tortola VG1110 British Virgin Islands 

• TÜRKĠYE‘DEKĠ ADRESLERĠ : Ġran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/Ankara  

LEHĠNE HAK TESĠS EDĠLEN ġĠRKETĠN  

• TĠCARĠ UNVANI : Statoil Banarlı Turkey B.V. 

• MERKEZ ADRESĠ : Conradstraat 38, Groot Handelsgebouw, Entrance 

D, Unit D6.128, 3013 AP Rotterdam P.O. Box  

322, 3000 AH Rotterdam Hollanda 

• TÜRKĠYE‘DEKĠ ADRESĠ : Deloitte Maslak Value House, Maslak Mah. Eski 

Büyükdere Cad. No: 1 Plaza No: 1-M1/09 Maslak  

34398 Sarıyer Ġstanbul 

PETROLHAKKININ MAHĠYETĠ : ĠR/TGT-PIN-CBV/2926, ARĠ/TGT-PIN-

CBV/3734-5122 ve ARĠ/TGT PIN-CBV/3659 hak 

sıra no.lu iĢletme ruhsatlarının her biri üzerinde 

evvelce tescil olunan hakların terkini ile 

sözkonusu iĢletme ruhsatlarının üzerinde yeni hak 

tesisinin tescil edilmesi.  

MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 10.03.2017 - 13.03.2017 

KARAR: 

Corporate Resources B.V., Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle 

Turkey Inc. ġirketlerinin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müĢtereken sahip oldukları ĠR/TGT-PIN-

CBV/2926, ARĠ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARĠ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu iĢletme 

ruhsatlarının her biri üzerinde,  

Evvelce 23.12.2016 tarihli 6970 sayılı petrol hakkına müteallik kararla Statoil Banarlı 

Turkey B.V ġti. lehine bir hak, Corporate Resources B.V. ġti aleyhine bir takyit olarak 

29.12.2016 tarihinde tescil olunan hakların terkin edilmesi, 

Ayrıca söz konusu iĢletme ruhsatları üzerinde;  

a) ĠR/TGT-PIN-CBV/2926, ARĠ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARĠ/TGT-PIN-CBV/3659 

hak sıra no.lu iĢletme ruhsatları kapsamındaki sahalarının tamamına iliĢkin "Derin Hakları" 

(aĢağıda tanımlı) kapsamında Statoil Banarlı Turkey B.V.‘nin söz konusu Derin Hakları 

çerçevesinde hidrokarbonların üretimi ile ilgili olarak; Corporate Resources B.V. Ģirketinin % 40 

payı üzerinde % 40 bölünmemiĢ hakkı ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

Ģirketinin toplam % 41,5 hissesinin % 10‘luk kısmı üzerinde % 10 bölünmemiĢ hakkı olmak üzere 



16 Haziran 2017 – Sayı : 30098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

toplamda % 50 bölünmemiĢ hakkı olacaktır. "Derin Hakları" yukarıda belirtilen iĢletme 

ruhsatlarının tamamı içerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek basınç kapanı olarak tespit edilen 

derinliğin (metrik olarak) altında kalan bölümlerdir (Genel olarak 2.500 metre gerçek dikey 

derinliğin altında kalan kısımlar olarak öngörülmektedir). Bu bağlamda, ĠR/TGT-PIN-CBV/2926, 

ARĠ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARĠ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu iĢletme ruhsatları 

kapsamındaki Derin Hakları üzerindeki hisse oranları; Statoil Banarlı Turkey B.V. % 50, Thrace 

Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation % 31,5 ve Pinnacle Turkey Inc. % 18,5 Ģeklinde 

olacağı, 

b) Konuyla ilgili aksi yönde anlaĢmalar saklı kalmak üzere, tesis edilen bu haklar 

çerçevesinde; (A) Derin Hakları kapsamındaki % 50 hakkı ile ilgili olarak yürütülecek 

operasyonlardaki tüm masraf ve giderler Statoil Banarlı Turkey B.V. tarafından karĢılanacaktır, 

(B) Statoil Banarlı Turkey B.V.'nin Derin Haklarındaki % 50 hakkına iliĢkin olarak 

operasyonlardan doğabilecek (taraflar arasındaki anlaĢmada tanımlı) tüm talep, sorumluluk ve 

zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Statoil Banarlı Turkey 

B.V., Corporate Resources B.V. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Ģirketlerini 

masun tutacaktır. (C) Statoil Banarlı Turkey B.V. Ģirketinin Derin Hakları ile ilgili olarak tesis 

edilen % 50 hakkına iliĢkin tüm haklar ve kazançlar Statoil Banarlı Turkey B.V. ġirketine ait 

olacağı,  

hususlarının Statoil Banarlı Turkey B.V. lehine bir hak, Corporate Resources B.V. ile 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline 

tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 21/1-(ç) Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği‘nin 8/1-d ve 21 inci maddelerine istinaden yapmıĢ oldukları müracaatları incelenip, 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı‘nın 02.06.2017 tarihli Olur‘ları alındıktan sonra; 

Tarafların aralarında 10.03.2017 tarihinde imzaladıkları ―26.10.2016 tarihli Operatör 

AnlaĢma Tadili no.1‖in kendi aralarında geçerli olması ve Devlet‘e hiçbir mükellefiyet tahmil 

etmemesi Ģartlarıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 21 inci maddesine istinaden, 

• Sözkonusu iĢletme ruhsatlarının her biri üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 

23.12.2016 tarihli ve 6970 sayılı petrol hakkına müteallik kararıyla 29.12.2016 tarihinde tescil 

olunan hakların terkin edilmesine,  

• Ayrıca ĠR/TGT-PIN-CBV/2926, ARĠ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARĠ/TGT-PIN-

CBV/3659 hak sıra no.lu iĢletme ruhsatlarının her biri üzerinde; yukarıda (a) ve (b) maddelerinde 

belirtilen hususların, Statoil Banarlı Turkey B.V ġti lehine bir hak, Corparate Resources B.V. ile 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation aleyhine bir‘er takyit olarak tesisine ve Petrol 

Siciline tescil edilmesine karar verilmiĢtir. 5456/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından. 

Ġstanbul 6. ĠĢ Mahkemesinin 2014/253 Esas, 2014/407 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5483/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12‘nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Batman ilinde faaliyet gösteren 2239 dosya no‘lu BATMAN TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. 

ġti.,  

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 2027 dosya no‘lu YILDIZLAR Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1792 dosya no‘lu AYDOS Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1336 dosya no‘lu ELĠF Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1274 dosya no‘lu YASON Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1050 dosya no‘lu MĠKYAS Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 685 dosya no‘lu EKSEN Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Hatay ilinde faaliyet gösteren 634 dosya no‘lu KIZILTAN Yapı Denetim Ltd. ġti.‘lerine 

ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14149 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 5525/1/1-1 

————— 

Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14157 sayılı Makam Olur‘una istinaden, ticaret 

sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi nedeniyle tasfiyesine 

karar verilen; 

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 516 dosya no‘lu PRESTĠJ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2207 dosya no‘lu VĠP TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1105 dosya no‘lu GÖKÇEN Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 2401 dosya no‘lu SÜVARĠ Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri 

iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5525/2/1-1 

————— 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1‘inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12‘nci 

maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10‘uncu maddesinin 

birinci fıkrası ve 12‘inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak gerek kuruluĢ 

hisselerinin mimar mühendis olamayan birine devredilmesi, gerekse amaç ve unvan değiĢikliği 

yaparak baĢka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle; 

ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2439 belge no‘lu ARM Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 769 dosya nolu TEK Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 1571 belge no‘lu HAZAL Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 2124 belge no‘lu YENĠ BORNOVA Yapı Denetim Ltd. 

ġti.‘lerinin Yapı Denetim Ġzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 12.06.2017 tarih ve 14159 sayılı 

Makam Olur‘una istinaden iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5525/3/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5530/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5530/2/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5530/3/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5531/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5531/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5522/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Eğitim

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet

Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

–– Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/10 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

–– Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale (1915

Çanakkale Köprüsü Dâhil) Kesimi Projesi ile İlgili 2017/11 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

TEBLİĞLER

— Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

— Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ

NOT: 15/6/2017 tarihli ve 30097 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşmalar yayımlanmıştır.

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


