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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevlerini düzenleyen 6 ncı kısım 3 üncü bölüm hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vvvv) bendine
aşağıdaki altbent eklenmiştir.
“4) Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan,
afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü,
fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet
Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “3.00”
ibaresi “3.50” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada
zorunlu olarak bulunması gereken birimler,”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 196. Sayfadadır.
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Belediye sınırları, belediye mücavir alan sınırları ve
köy yerleşik alan sınırları dışında kalan” ibaresi “İskân dışı” olarak değiştirilmiştir.
“(3) Bu yapılarda plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere, mimari, statik, tesisat projelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına, inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü
fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşlarının mimar ve mühendislerince üstlenilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu ihale mevzuatı kapsamında denetime ilişkin hizmet alımı yapılan
yapılarda inşaatın fenni mesuliyeti, kamu kurum ve kuruluşu adına danışmanlık hizmeti alınan
firmanın, imar mevzuatında belirtilen şartları haiz mimar ve mühendislerince üstlenilebilir.
Danışman firmanın fenni mesul mimar ve mühendisleri uzmanlık alanlarına göre yapının; tesisatı ve malzemeleri ile birlikte 3194 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatına, imar planına,
ruhsat ve eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini
kamu kurum ve kuruluşu adına denetlemekle görevli ve sorumlu olup, bu sorumluluğu kabul
ettiğine dair noter onaylı bir taahhütnameyi ruhsat vermeye yetkili idare ile ihaleyi yapan kurum
veya kuruluşa sunar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(28) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar”ın 1.3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikteki binaların deprem etkilerine
karşı tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış inşaat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2017

30113

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

30/9/2017

30196

2-

6/2/2018

30324

3-

28/7/2018

30492

4-

27/10/2018

30578

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Beton temel ve çelik çatılı ser’alar mahreç aldığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin
3 üncü maddesinde yer alan “25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkraları
ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “İnsan Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Özüre” ibaresi “Mazerete” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak, “Eylül ayı sonu” ibaresi “son başvuru tarihi” olarak,
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu,
tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak sırasıyla zorunlu yer değiştirmeye
tabi olan, mazerete ve engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunan, isteğe bağlı
atama talebinde bulunan personele öncelik vermek suretiyle atama işlemlerini tamamlar. Birinci
tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde
değerlendirmeye tabi tutulurlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları” ibaresi “Personel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma
sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki veya
hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.
(2) Hizmet gereği yer değişikliği yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik
hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun
görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mazerete bağlı atama
MADDE 12 – (1) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değişikliği
talepleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.
(2) Genel atama döneminde Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mazeretini
belgelendiren personelden durumu uygun olanların atamaları, isteğe bağlı atama talebinde bulunan personelden daha öncelikli olarak yapılır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen mazeretleri nedeniyle başka bir hizmet birimine atanan veya zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmayarak yerinde bırakılan memurlar, mazeretinin devam
ettiğini gösteren belgeleri her yılın ocak ayında görev yaptığı birim aracılığı ile Personel Dairesi
Başkanlığına gönderir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “özür”
ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Hizmet biriminde ve hizmet alanında
çalışma süreleri ile bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilen çalışma sürelerinin hesabı da aynı usul ile yapılır. Ancak bu sürelere
657 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yeni atandığı görev yerine hareket ve işe başlama süreleri dâhil edilmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yönetici kadrolarına atanacaklarda aranan şartlar
EK MADDE 1 – (1) Bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Bölge müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, tapu kadastro bölümlerinden veya harita, harita kadastro,
jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel
Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Kadastro müdürü, tapu müdürü, şube müdürü, kontrol mühendisi ve mühendis kadrolarında görev yapmış olmak,
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4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak,
gerekir.
b) İşletme müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye,
kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel
Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Tapu müdürü, kadastro müdürü, şube müdürü kadrolarında veya en az beş yıl işletme
müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmış olmak,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak,
gerekir.
c) İşletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye,
kamu yönetimi, istatistik, tapu kadastro veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında beş yılı Genel
Müdürlük teşkilatında olmak üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine
göre disiplin cezası almamış olmak,
gerekir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/6/2011

27970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

16/5/2012

28274

2-

5/3/2014

28932
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Sağlık Bakanlığından:
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan
hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve
merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, ünite ve merkezde
görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasını sağlayacak diyaliz eğitim
merkezlerine ve diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan ünite ve merkezleri, buralarda görev alacak personeli ve diyaliz hizmeti ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve
(f) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Diyaliz: Böbrek yetmezliği veya başka sebeplerle insan vücudunda biriken toksik
maddelerin ve fazla sıvının vücuttan uzaklaştırılması amacı ile uygulanan tedavi yöntemlerinin
genelini,
c) Diyaliz eğitim merkezi: Bu Yönetmelikte belirlenen eğitim şartlarını haiz olup, diyaliz merkezlerinde ve ünitelerinde çalışacak personelin eğitim faaliyetlerini yürüten ve sertifikalarını düzenleyen Bakanlıkça bu konularda yetkilendirilmiş diyaliz merkezlerini,
ç) Hemodiyaliz: Hemodiyaliz ve/veya hemofiltrasyon cihazı vasıtasıyla yapay membran
kullanılarak ünite ve merkezlerde, hastanede veya evde yapılan hemodiyaliz, hemoperfüzyon,
hemofiltrasyon ve hemodiafiltrasyon gibi sürekli yavaş hemodiyaliz yöntemleri ve Bakanlıkça
kabul edilecek diğer alternatif diyaliz tedavi yöntemlerini,
d) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
e) Merkez: Genel olarak, erişkin ve pediatrik diyaliz hastalarına hemodiyaliz ve/veya
periton diyalizi uygulandığı, bu Yönetmeliğe göre üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları
ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulup işletilen günübirlik diyaliz merkezini,
f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
g) Özel merkez: Bu Yönetmeliğe göre, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulup işletilen merkezi,
ğ) Periton diyalizi: Periton boşluğu ve periton zarı kullanılarak uygulanan sürekli ayaktan periton diyalizi, aletli periton diyalizi veya bunların kombinasyonundan oluşan diyaliz tedavi yöntemlerini,
h) Reuse: Diyaliz filtrelerinin sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra aynı hastaya
olmak kaydıyla birden fazla kullanılmasını,
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ı) Sertifikalı diyaliz teknikeri: Periton diyalizi uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen periton diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan diyaliz teknikerini,
i) Sertifikalı hemşire: Hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan hemşireyi,
j) Sertifikalı uzman tabip: Hemodiyaliz uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan, iç
hastalıkları uzmanı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanını,
k) Sertifikalı tabip: Hemodiyaliz uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan tabibi,
l) Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES): Merkezlerin/ünitelerin ve hastaların
demografik ve tıbbi verilerinin kaydedilmesi, toplanması, izlenmesi, analizi ve raporlanmasını
kapsayan web tabanlı veri kayıt sistemini,
m) Ünite: Kamuya ait hastaneler ile nefroloji yan dal eğitimi verilen devlet üniversite
hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri bünyesindeki yedek cihaz hariç toplam en fazla on
cihaz kapasitesinde olan diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı diyaliz ünitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu, Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve
Değerlendirme Komisyonu
Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun teşkili
MADDE 5 – (1) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği en az daire başkanı düzeyindeki bir idari amir başkanlığında,
nefroloji alanında doçent ve profesörler arasından Bakanlıkça seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu üyeleri, bir yıl süreyle görev yaparlar. Yeni
komisyon üyeleri seçilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder.
(3) Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye seçilir. Üyeliğe aynı usulle tekrar seçilmek mümkündür. Diyaliz Bilimsel Danışma
Komisyonu toplantılarına kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki defa üst üste veya bir
üyelik döneminde toplam üç defa katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(4) Bakanlık, gerekli durumlarda veya Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun teklifi
halinde toplantının gündemine göre halk sağlığı, farmakoloji, biyomedikal ve diğer uzmanlık
dallarından uygun göreceği sayıdaki uzmanı, komisyonun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere
görevlendirebilir veya bu uzmanlardan müteşekkil çalışma grupları oluşturabilir.
(5) Bakanlıkça fiziken toplantıya gerek duyulmayan acil durumlarda elektronik ortamda
gündem belirlenip gündeme ilişkin görüş istenebilir. Bu durumda veri gizliliğine ilişkin güvenlik tedbirlerine riayet edilerek görüş verilebilir.
Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görevleri
MADDE 6 – (1) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu;
a) Ülke genelinde diyaliz hizmetlerinin gelişimini izleyerek, alınacak tedbirleri ve ulusal
stratejileri belirlemek için ihtiyaç duyulan konularda,
b) İhtiyaç halinde diyaliz merkezlerinin ve ünitelerinin faaliyetleri ve alınacak tedbirler
konusunda,
c) Diyaliz merkezlerine eğitim yetkisi verilmesine veya yetkinin kaldırılmasına esas
olmak üzere,
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ç) Diyaliz eğitim merkezlerinin ve bu merkezlerin uygulayacağı eğitim müfredatının
temel esaslarının ve konularının belirlenmesi ve tıbbî gelişmelere paralel olarak güncelleştirilmesi ile eğitim ve sınavlar hakkında,
d) Gerek görüldüğünde, diyaliz tedavisinde kullanılan ilaçlar, solüsyonlar, araç ve gereçler ile ilgili standartların belirlenmesinde,
e) Diyaliz ile ilgili ulusal tanı, kayıt ve tedavi protokolleri konusunda,
f) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda,
Bakanlığa görüş bildirir.
Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun çalışma usul ve esasları
MADDE 7 – (1) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu, yılda en az dört kez toplanır.
Bakanlık gerekli hallerde, komisyonu olağan toplantıları dışında da toplantıya davet edebilir.
Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, olağan dışı toplantılar hariç olmak üzere, en az yedi gün önce
üyelere yazılı olarak bildirilir.
(2) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu, en az dört üye ve başkanın katılımı ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza
ederler. Muhalif görüş gerekçesi, karar altında veya ekinde belirtilir.
(4) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe
yürütülür.
(5) Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde diyaliz ile ilgili
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini, tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere
toplantıya davet edebilir.
Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu
MADDE 8 – (1) Bakanlıktan merkez açmak üzere yatırım izni almış yatırımcıların
merkez açılıncaya kadar yapacakları başvuru işlemleri, ünite kurulması işlemleri, diyaliz hizmetleri izlem, denetim ve değerlendirmeleri ile merkezlerin cihaz artırımı konusunun değerlendirilmesi için müdürlük nezdinde Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu, il sağlık müdürü
veya görevlendireceği ilgili başkanın başkanlığında; ilgili başkan yardımcısı, kamu kurumlarına
ait hastaneler bünyesinde çalışan iki nefroloji uzmanı yoksa sertifikalı uzman tabip ya da en
fazla biri sertifikalı pratisyen tabip olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Bu komisyon en
az iki üye ve başkanın katılımı ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların
eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Başkan oyunu en son açıklar. Diyaliz merkezleri/üniteleri ile ilgili yeni açılma, tadilat ya da proje değişikliği gibi görev alanları
ile ilgili konularda müdürlükten yoksa il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir mühendis veya
mimar komisyona dâhil edilir. Bu komisyona gerektiğinde müdürlüğün daveti veya Bakanlıkça
re’sen Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu üyesi katılabilir.
(3) O il sınırları içerisinde kamu kurumlarına ait hastaneler bünyesinde çalışan nefroloji
uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman tabip yok ise bir başka ildeki kamu kurumlarına ait hastaneler bünyesinde çalışan aynı nitelikteki tabipler görevlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diyaliz Merkezlerinin ve Ünitelerin Kurulması, Planlanması ve Cihaz Artırımı
Merkezlerin ve ünitelerin kurulması ve planlanması
MADDE 9 – (1) Merkezler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel
hukuk tüzel kişileri tarafından, sadece diyaliz uygulamak amacıyla ayrı bir merkez olarak kurulabileceği gibi bunlara ait olan hastane ve tıp merkezleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak
da kurulabilir.
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(2) Merkez açılacak ilin demografik yapısı, son dönem böbrek yetmezlikli hastaların
bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak,
ülke genelinde planlama yapılır. Bu planlamada, kaynakların etkin kullanımına ve atıl kapasiteye yol açılmamasına dikkat edilir. Diyaliz hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından Bakanlıkça iller bir veya birden fazla bölge olarak belirlenerek ilan edilir. Bakanlıkça diyaliz hizmet
bölgeleri, iki yılda bir Kasım ve Aralık ayı içerisinde yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirmelerde, bölgelendirme ile ilgili değişiklik önerileri altı ay öncesinden müdürlükten alınır.
Değişiklik talepleri, Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü de alınarak Bakanlıkça
değerlendirilir. Bu süre içerisinde, il bazında öngörülemeyen sebeplerle yeni ihtiyaç doğması
durumunda, kurulacak komisyonlarca hazırlanan raporlar, Valilik tarafından Bakanlığa gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Değerlendirme sonucu bölgelendirmede yapılacak değişiklikler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Bakanlıkça, Ekim ayı sonu verileri dikkate alınarak her yıl
Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet
sitesinde ilan edilir.
(3) Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir.
Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez.
Bölgede hasta/cihaz oranı beşin üzerinde ise öncelikle cihaz artırım talepleri değerlendirmeye
alınır. Cihaz artırım talebi olmazsa merkez açma talebi dikkate alınır. Ancak bu orana; hepatitli
hasta ve bunlar için kullanılan cihazlar, hastanelerin rutin hemodiyaliz hizmeti dışındaki acil
hizmetler için kullandıkları cihazlar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamuya ait Bakanlıkça yetkilendirilmiş diyaliz eğitim merkezleri ile nefroloji yan dal eğitimi olan devlet üniversiteleri
ve eğitim araştırma hastaneleri toplam yirmi beş cihaz sayısına ulaşana kadar, altıncı fıkrada
bahsedilen ünitelerdeki hasta ve cihazlar dâhil edilmez.
(4) Yeni açılacak merkezin cihaz sayısı başlangıçta, on beşten az, yirmi beşten fazla
olamaz.
(5) Akut ve/veya acil durumlarda, planlamadan istisna olarak kullanılabilecek hemodiyaliz cihazı ilgili olarak;
a) Yatak sayısı en az elli olan hastaneler bünyesinde en fazla iki hemodiyaliz cihazı bulundurulabilir.
b) Daha fazla cihaz gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, ek cihaz talepleri, yoğun bakım sayısı, yatak sayısı, yatan hasta sayısı, yapılan ameliyatların niteliği gibi hususlar göz
önünde bulundurularak Bakanlıkça değerlendirilir.
c) Akut ve/veya acil durumlarda kullanılan hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon cihazları
müdürlük tarafından kayıt altına alınır ve kullanılan su numune kontrolleri yapılır.
ç) Bu cihazlar, ilgili uzman tabip nezaretinde diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire
tarafından kullanılır.
(6) Halkın ihtiyaç duyacağı zorunlu sağlık hizmetlerinin yerinde, en çabuk ve kolay
ulaştırılmasının sağlanması kamuya ait sağlık kurumlarının öncelikli görevi olması ve diyaliz
alanında verilecek uzmanlık eğitimi dikkate alınarak;
a) Merkez bulunmayan kamuya ait hastaneler bünyesinde,
b) Nefroloji yan dal eğitimi verilen devlet üniversitesi hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde,
Bakanlıktan izin almak kaydı ile planlamadan muaf olarak en fazla on cihaz kapasitesinde üniteler kurulabilir. İl bazında yeni ünite kurulması ihtiyacı olması durumunda talepler,
Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir,
komisyonca hazırlanan rapor gerekçeleri ile birlikte müdürlük tarafından Bakanlığa gönderilir.
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Bakanlıkça uygun bulunarak izin belgesi verilen ünitelerin ruhsatlandırma işlemleri müdürlükçe
yürütülür. (a) bendi kapsamında kurulan ünite müdürlüğün uygun gördüğü kamuya ait bir diyaliz merkezine tıbbi işleyiş açısından bağlı olarak, kurulan hastanenin başhekiminin görevlendireceği sertifikalı bir hekim, sertifikalı hekim bulunmaması durumunda, hastanede görevli
herhangi bir hekimin gözetiminde, (b) bendi kapsamında kurulan ünitede, ilgili klinik yetkilisi
sorumluluğunda, beş cihaza kadar en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire ile diyaliz
hizmeti verilebilir. Ünitelerde her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki
her beş hasta için ilâve bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunur. Diyaliz tedavisi
gören her hastanın ayda en az bir defa uzman tabip değerlendirmesi yapılır. Bu ünitelerin durumları ile ilgili bilgiler, düzenli olarak TÜRKDİVES’e girilir. Üniteler bünyesinde bulundukları hastanelerin Bakanlıkça belirlenen bölgeler içinde taşınması ve/veya başka bir hastane ile
birleşmesi durumunda taşınabilir ve/veya birleşebilir. Birleşme durumunda ünite kapasitesi
birleşilen hastanedeki merkez veya ünite kapasitesine ilave edilir. Üniteler cihaz sayının on’a
ulaşması ve hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının dört ve üstü olması durumunda
üç yıl içerisinde merkeze dönüştürülerek merkez olarak ruhsatlandırılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce planlamadan muaf olarak açılan üniteler de bu madde kapsamında
değerlendirilir.
(7) İlde HCV (+) ve/veya HBsAg (+) hastaların olası mağduriyetlerinin engellenmesi
açısından müdürlük hemodiyaliz yapan merkezlere/ünitelere seropozitif cihazları bulundurma
zorunluluğu getirebilir.
(8) Periton diyalizi uygulamaları planlamadan muaftır.
(9) Ruhsatlandırılan özel merkezlere uzman tabip ve tabip kadrosu ilavesi de planlamaya tabidir.
a) Merkezin cihaz sayısı, seans sayısı ve ildeki aktif çalışan tabip sayısı, merkezde uygulanan diyaliz yöntemi dikkate alınarak Müdürlüğün teklifi üzerine merkeze Bakanlıkça ilave
kadro tahsisi yapılabilir.
b) Merkezde kısmî zamanlı çalışan uzman tabip ve tabipler merkezin tabip kadrosuna
dâhil edilmez.
c) Merkezden ayrılan kadrolu uzman tabip ve tabip yerine aynı statüde uzman tabip ve
tabip başlatılabilir.
ç) Emekli olan ve 60 yaşını dolduran tabipler diyaliz merkezlerinde kadrodışı geçici
çalışabilirler.
(10) Deprem, göç, savaş, terör gibi olağandışı mücbir sebebler ve taşınma veya birleşme
gibi kamu hastanelerine özgü sebepler ile Bakanlık ilgili illerde özel planlama yapabilir.
Yatırım izni
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeye uygun olmak kaydıyla merkez açmak isteyenler öncelikle Bakanlıktan bu madde kapsamında yatırım izni alır. Planlama kapsamında yeni merkez
açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesine göre Bakanlıkça ilan edilen
yerler için merkez açma talebinde bulunanlar müdürlük aracılığı ile Bakanlığa müracaat ederler.
Özel merkez başvurularında aşağıdaki belgelerin aslı veya müdürlük tasdikli sureti istenir:
a) Kurulacak merkezin kapasite durumuna göre ekonomik ve mali yeterliliğinin olduğunu gösteren belgeler,
b) Hak sahipliğini başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,
c) Yatırım izninin alındığı tarihten itibaren, bir yıl içinde merkez ruhsatnamesi alarak
işletmeye başlayacağına; ayrıca, merkezi açtıktan sonra işletme hakkını bir yıl süreyle başkasına
devretmeyeceğine dair taahhütname,
ç) Yapılacak ilanda belirtilen diğer belgeler.
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(2) Aynı bölgede birden fazla yeni merkez açma başvurusu yapılması durumunda öncelik sırası şu şekilde belirlenir:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde kurulacak merkezler,
b) Devlet üniversite hastaneleri bünyesinde kurulacak merkezler,
c) Vakıf üniversite hastaneleri bünyesinde kurulacak merkezler,
ç) Bölgede kendisine ait daha önceden açılmış bir diyaliz merkezi olmayanlar,
d) Müstakil binada kurulacak olanlar.
(3) İkinci fıkradaki sıralamaya göre aynı önceliğe sahip birden fazla müracaat olması
halinde, müracaat edenler arasında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir.
(4) Değerlendirme sonucu hak sahibi olanlar en geç altı ay içerisinde merkez kurmak
üzere inşaata başlar ve bir yıl içerisinde merkezi hasta kabulüne hazır hale getirir. Bir yılın sonunda merkezin hasta kabulüne hazır hale getirilememesi durumunda, toplam yatırım maliyetinin %50’nin üzerinde gerçekleşmişse müdürlük tarafından dört aylık ek süre verilebilir. Verilen ek süreye rağmen şartları yerine getirmeyen başvuru sahibi ülke genelinde beş yıl süreyle
merkez açmak için tekrar başvuruda bulunamaz. Merkez açmak için başvuranlara müdürlükçe
bu madde hükümleri hakkında ayrıca yazılı bilgilendirme yapılır. Hak sahibinin, verilen sürelerde merkezi açmayacağı veya açamayacağının tespit edilmesi halinde bir ay içerisinde yeni
hak sahibi belirleme işlemleri başlatılır.
(5) Özel hastaneler ve tıp merkezleri bünyesinde açılacak merkezlerin öncelikle kendi
ruhsatlandırma mevzuatına uygunluğu aranır. İlgili mevzuatına göre bünyesinde merkez açabilecek olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu şekilde açılacak merkezler bakımından sağlık kuruluşunun Bakanlıkça onaylanan ön izin projesinde diyaliz merkezi
yeri gösterilmiş olması 9 uncu madde kapsamında yapılacak planlamadan istisna bir hak vermez.
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarına merkez ön izin belgesi Bakanlıkça verilir.
Klinik konukevi ve konaklama tesislerinde açılacak diyaliz merkezleri
MADDE 11 – (1) 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 9 uncu ve Ek 10 uncu maddeleri ile 15/2/2008 tarihli ve 26788
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında klinik konukevi ve konaklama tesislerinde kurulacak diyaliz merkezleri;
a) Planlamadan istisna olarak bir diyaliz merkezine bağlı veya müstakilen açılabilir.
Merkezin cihaz sayısı işletenin talebi de dikkate alınarak müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça
belirlenir.
b) Faaliyet ve personel durumu bakımından bu Yönetmelikteki şartları taşır. Aynı ilde
olmak kaydıyla bir diyaliz merkezine bağlı olarak faaliyet gösterecek merkezin mesul müdürü
aynı kişi olabilir.
c) Acil durumlarda hastalarını transfer edebileceği bir hastaneden hizmet satın alır veya
protokol yapar. Buna dair belgeler müdürlüğe ibraz edilir.
ç) Münhasıran klinik konukevi ve konaklama tesisinde konaklayan diyaliz hastalarına
hizmet verir.
d) Baktıkları diyaliz hasta sayılarını her yıl sonunda geldikleri ülke veya ili belirtmek
kaydıyla müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Bu hastalar epikrizle merkeze kabul edilir ve tedaviden sonra da epikriz verilir. Bu epikrizin bir nüshası hasta dosyasında saklanır.
(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Merkezlerin taşınması, birleşmesi, devri ve askıya alma
MADDE 12 – (1) Bakanlıkça belirlenen bölgeler içinde merkezlerin mevcut cihaz
kapasiteleri ile taşınma veya birleşmeleri planlama kapsamı dışında tutulur. Taşınma ve birleşme müdürlük izni ile yapılır. Bu birleşmelerde toplam cihaz sayısı altmışı geçemez. Bölge
dışına taşınma ve birleşmeler ise planlama hükümlerine tabidir. Hemodiyaliz merkezlerine,
birleşme ve taşınma durumlarında tadilat, inşaat ve alt yapının hazırlanması gibi işlemler için
müdürlük tarafından en fazla altı aylık süre verilir.
(2) Merkezlerin devri mümkündür. Devirde merkezi devir alan ve devir eden gerçek
veya tüzel kişiler arasında merkezin devrine ilişkin yapılacak sözleşme örneği ile devir alana
ait belgeler müdürlüğe ibraz edilir. Müdürlükçe devir alan adına yeni ruhsatname ve faaliyet
izni belgesi düzenlenir.
(3) Personel eksikliği, tadilat, ekonomik ve benzeri sebeplerle işletenin kendi talebi ile
merkezin faaliyetini askıya alma talebi halinde müdürlükçe en fazla altı aylık süre ile faaliyet
izni askıya alınabilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Süre sonunda faaliyetine başlamayan merkezin ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal
edilir.
(4) Aynı diyaliz hizmet bölgesi içerisinde bulunan diyaliz merkezleri kendi aralarında
cihaz devri yapabilir. Ancak cihaz devreden merkez onbeş cihazın altına düşemez ve beş yıl
süre ile planlamadan cihaz artırımı talebinde bulunamaz.
Tatil diyalizi
MADDE 13 – (1) Merkezler/üniteler diyaliz hastalarına tatil dönemi olarak kabul edilen
Haziran ayından başlayarak Ekim ayı sonuna kadar, su sistemi kapasitelerinin yeterli olması
ve Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olması kaydıyla merkeze/üniteye 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun cihaz eklemek suretiyle hizmet verebilir.
Tatil diyalizi için cihaz artırmadaki bölgesel hedef doluluk oranı üç olarak kabul edilir.
(2) Bu durumdaki merkezler/üniteler için her tedavi seansı için bulundurulması gereken
22 nci maddedeki personel şartına uygunluk aranır. Merkez/ünite, bu durumu bir dilekçe ile
müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
(3) Bu maddeye göre faaliyet gösterecek merkez/ünite, faaliyet izin belgesi yenilenmeden faaliyetine devam eder.
(4) Tatil diyalizi kapsamında olan iller Bakanlıkça belirlenerek, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.
Ev hemodiyalizi ve merkezde uzun süreli diyaliz
MADDE 14 – (1) Müdürlük tarafından ev hemodiyalizi uygulama izni verilen Merkezler, hastanın talebi ve yazılı onayı ile tıbbi kontrollerini de yapmak kaydıyla hastanın evinde
diyaliz uygulamasını yapabilir. Bu uygulama için her hastaya bir cihaz tahsis edilir. Ev hemodiyalizi uygulamasının esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.
(2) Müdürlük tarafından merkezde uzun süreli hemodiyaliz uygulama izni verilen Merkezler, hastanın talebi ve yazılı onayı ile tıbbi kontrollerini de yapmak ve merkezde yedi saatten
az olmamak kaydı ile uzun süreli diyaliz yapabilir. Merkezde uzun süreli diyaliz uygulamasının
esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.
Merkezlerin cihaz arttırması
MADDE 15 – (1) Faaliyette olan merkezlerin hasta sayılarının artmasına paralel olarak
cihaz arttırma gerekliliği ortaya çıkması halinde buna yönelik talepler Diyaliz Hizmetleri İzlem,
Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir:
a) Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir.
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Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranları bu sayıların altında ise cihaz artırımına izin verilmez.
Bu orana; hepatitli hasta ve cihazlar, hastanelerin rutin diyaliz hizmeti dışındaki acil hizmetler
için kullandıkları cihazlar ile kamuya ait diyaliz eğitim merkezleri ile nefroloji yan dal eğitimi
olan devlet üniversiteleri ve eğitim araştırma hastaneleri yirmibeş cihaz sayısına ulaşana kadar,
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına uygun açılan üniteler on cihaz sayısına ulaşana kadar hasta ve cihaz dâhil edilmez.
b) Cihaz artırımı için hedef doluluk oranları yukarıda belirtilen değerlerin üzerinde ise
bölge toplamında artırılabilecek cihaz sayısı değerlendirmeye tabi tutularak altı ayda bir defa
(her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde) müdürlük tarafından ilan edilir. Merkezler, ilanı takiben
otuz gün içerisinde taleplerini müdürlüğe iletir, müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden
sonra otuz gün içinde bu Yönetmelik kapsamında değerlendirerek sonuçlandırır.
c) Cihaz artırımı başvurusunda bulunan merkeze bir defasında en fazla beş olmak üzere
cihaz arttırma izni verilir. Cihaz artırımları en fazla altmışa kadar yapılabilir. Altmışın üzerinde
cihazı bulunan mevcut merkezlere cihaz artırma izni verilmez. Bir bölgede birden fazla sayıda
cihaz artırım başvurusu olması durumunda sırasıyla devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, gerçek ve tüzel kişiliklere ait diyaliz merkezlerinin talepleri aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:
1) Yirmi beşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,
2) Cihaz sayısı yirmi beş ve yirmi beşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek
merkez,
3) Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,
4) Müstakil binada kurulu merkez.
(2) Birinci fıkradaki sıralamaya göre aynı önceliğe sahip birden fazla müracaat olması
halinde, müracaat edenler arasında en fazla önceliğe sahip olmak tercih sebebidir. Aynı sayıda
önceliğe sahip olanlar arasında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir.
(3) Cihaz artırımı izni alan merkezler aşağıdaki özellikleri taşıyan cihazları ekleyebilir:
a) İlgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan cihazlar,
b) İkinci el cihazlar için on yaşını geçmemiş olan cihazlar.
Bina durumu
MADDE 16 – (1) Merkezler/üniteler;
a) Hastane ve tıp merkezi bünyesinde,
b) İmar mevzuatı hükümlerine göre yapı kullanma izni almış ve müstakil olarak bu işe
ayrılmış binalarda,
c) Kat mülkiyeti ve ilgili diğer mevzuatına göre gerekli izinleri alınmış, çok katlı binaların ayrı girişi olan müstakil bölümlerinde,
kurulur. Merkezler ve ünitelerde diyaliz tedavi salonları bodrum katında bulunamaz.
Binanın merkez/ünite olarak kullanılan kısımlarında, laboratuvar dışında başka amaçlı oda
veya birimler bulunamaz.
(2) Merkezin/ünitenin bulunduğu bina için birinci fıkrada belirtilen yapı kullanma izin
belgesinin yanında;
a) Çok katlı binalarda faaliyette olan merkezlerde/ünitelerde, giriş katı haricindeki katlarda da hasta tedavi ve kullanım alanı mevcut ise sedye/katlanabilir sedye taşımaya müsait ve
merkezin/ünitenin jeneratörüne bağlı olan asansör,
b) Yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alındığını gösteren ve yetkili merciden verilen
rapor,
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c) Merkezin/ünitenin, sıcak mevsimlerde uygun klima sistemiyle soğutulmasını, merkezî veya kat kaloriferi sistemi ile ısıtılmasını sağlayacak sistemi,
ç) Merkezlerde/ünitelerde, elektrik kesilmesi halinde en kısa süre içinde otomatik olarak
devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte bir jeneratör,
bulunur.
(3) Ruhsatname alındıktan sonra binada esasa yönelik değişiklikler, ancak müdürlüğün
izni ile yapılabilir.
Merkezin ve ünitenin bölümleri
MADDE 17 – (1) Hemodiyaliz uygulaması yapılacak merkezlerde/ünitelerde, aşağıda
belirtilen bölümler bulunur:
a) Toplam alanı en az yirmi metrekare olan hasta kabul ve dinlenme bölümü,
b) Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta giyinme ve soyunma bölümü ile
cihaz sayısı kadar hasta dolapları ile personel giyinme dolapları,
c) Su sistemi odası,
ç) Yatak başına en az yedi metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları; HBs Ag (+) hastalar için ayrı bir bölüm ve ayrı cihaz, HCV (+) hastalar için ayrı cihazlar,
d) Acil bakım ve tedavi odası,
e) İdarî oda ve büro,
f) Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere özürlülerin de yararlanabileceği şekilde
düzenlenmiş, kapısı dışarı doğru açılan en az iki adet hasta tuvaleti ve iki adet lavabo; personel
için ayrı bir tuvalet ve lavabo,
g) Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan.
(2) Periton diyalizi uygulanacak merkezlerde, aşağıda belirtilen bölümler bulunur:
a) Toplam olarak en az on beş metrekare alana sahip hasta kabul ve dinlenme bölümü,
b) Toplam olarak en az dokuz metrekare alana sahip hasta eğitimi odası,
c) Toplam olarak en az on iki metrekare alana sahip ve lavabosu bulunan tıbbî bakım
ve solüsyon değişimi odası,
ç) En az iki tuvalet,
d) Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan.
(3) Hastane veya tıp merkezi bünyesinde açılacak merkezde veya hemodiyaliz uygulaması ile periton diyalizinin birlikte yapılacağı merkezlerde ikinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen bölümlerin bulunması istenmez.
Merkezde/ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbî donanım, araç ve gereçler
MADDE 18 – (1) Merkezlerde/ünitelerde aşağıdaki cihazlar, tıbbî donanım, araç ve
gereçler bulundurulur:
a) Hemodiyaliz uygulaması yapacak merkezler için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki
standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci
firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az on beş hemodiyaliz cihazı; üniteler için en fazla on hemodiyaliz cihazı,
1) Merkezler/üniteler olası cihaz arızalarında hastaların mağdur olmalarının önlenmesi
açısından bir hemodiyaliz cihazını yedek olarak bulundurur. Cihaz sayısı yirmi beş ve üzeri
olan merkezler ikinci bir yedek cihazı bulundurabilir.
2) Merkezlere/ünitelere alınacak ikinci el cihazlar on yaşını geçemez.
b) Hemodiyaliz yapılacak merkezlerde/ünitelerde hemodiyaliz cihazları için su sistemi;
kullanılan diyaliz cihazı sayısı ile orantılı kapasitede ve hemodiyaliz tedavisi için uygun suyu
üreten; Bakanlıkça hazırlanan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberinde belirtilen kurallara uygun
hemodiyaliz kum filtresi, aktif karbon filtresi, yumuşatıcı filtreler, mikropartikül tutucu,
sterilizasyon amaçlı ultraviyole veya ultrafiltre sistemini de kapsayan reverse-ozmos sistemi,
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c) Hemodiyaliz yapılacak merkezlerde/ünitelerde kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar
hareketli hasta yatağı veya koltuğu,
ç) Periton diyalizi yapılacak merkezler en az bir adet aletli periton diyalizi cihazı, en
az iki adet hasta yatağı veya koltuğu,
d) Taşınabilir monitörlü elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör,
e) Ambu ve airway de içeren tam donanımlı acil müdahale kiti,
f) İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği,
g) Birisi enfekte hastalar için olmak üzere en az iki adet aspiratör,
ğ) Hasta hassas tartı sistemi,
h) Yeterli havalandırma sistemi,
ı) Hastalar ile ilgili tıbbî kayıtları tutacak bellek kapasitesinde ve internet bağlantısı
olan bilgi işlem sistemi,
i) Hastane/tıp merkezi bünyesinde bulunmayan merkezler/üniteler için sterilizasyonun
temini,
j) Sedye/katlanabilir sedye ve tekerlekli sandalye.
(2) Merkez/ünite, hastalarına acil durumlarda sodyum ve potasyum seviyesi bakmak
için iyonometri cihazı, hastalarına acil durumda hizmet vermek üzere bir ambulans bulundurabilir.
(3) Merkez/ünite sadece diyaliz hastalarına yönelik olmak ve bu Yönetmeliğin eki
Ek-3’teki tetkikleri yapmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvar kurar veya bu nitelikleri haiz bir laboratuvar ile anlaşır. Merkezin/ünitenin kendi bünyesinde kuracağı laboratuvar ile diyaliz hastaları haricindeki hastalara laboratuvar hizmeti vermek istemesi
halinde müstakil girişli laboratuvar oluşturur ve diyaliz hastaları ile doğrudan teması engeller.
(4) Merkezde/ünitede bulundurulması zorunlu ilaçlar ve asgarî miktarları bu Yönetmeliğin eki Ek-7’de gösterilmiştir. Bu Yönetmeliğin eki Ek-7’de gösterilen ilaçların yerine aynı
bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diyaliz Merkezlerinin ve Ünitelerinin Ruhsatlandırılması
Başvuru ve ruhsata esas belgeler
MADDE 19 – (1) Yatırım izni alan hak sahibi, merkez/ünite ruhsatlandırılması için
aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:
a) Bakanlıktan alınan yatırım izin belgesi, üniteler için Bakanlıktan alınan izin belgesi,
b) Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler;
1) Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürün adı, soyadı, T.C.
Kimlik numarası ve mesul müdür sözleşmesi tarihinin yazılı beyanı,
2) T.C. kimlik numarası beyanı,
3) Diploması ve var ise uzmanlık belgesinin veya sertifikasının müdürlük tasdikli birer
örneği,
4) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş
iki adet vesikalık fotoğrafı,
5) Tabip odası kayıt belgesi,
c) Merkezin/ünitenin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,
ç) Merkezin/ünitenin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi,
d) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor,
e) 18 inci maddede belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi tarafından onaylanan cihaz listesi,
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f) Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası beyanı; vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını da gösteren
ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı
(Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği).
Başvurunun değerlendirilmesi ve ruhsatlandırma
MADDE 20 – (1) Başvuru; Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar var ise, başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise komisyon üyelerinin tamamının
iştirakı ile personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin öngördüğü
diğer hususlara uygunluk yönünden merkez/ünite yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe sunulur. Başvuru belgeleri noksan veya inceleme sonucunda durumu mevzuata
uygun olmayan başvuru dosyası, ret gerekçeleriyle birlikte başvuru sahibine resmî bir yazı ile
iade edilir.
(2) Müdürlüğe yapılan başvuru üzerine gerekli işlemler, başvuru tarihinden itibaren en
geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen merkezler/üniteler için merkez/ünite sahibi adına, müdürlükçe bu Yönetmeliğin eki Ek-6’daki Diyaliz Merkezi/Ünitesi Ruhsatnamesi, mesul müdür adına Mesul
Müdürlük Belgesi düzenlenir. Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(3) Ruhsatnamenin müdürlükçe düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde faaliyet
izni alarak faaliyete geçmeyen merkezin/ünitenin ruhsatnamesi müdürlükçe iptal edilir. Ruhsatnamede, merkezde/ünitede hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi yapıldığı açıkça belirtilir.
Merkez/ünite sahipliği, adres değişikliği ve merkezin/ünitenin kayıtlı cihaz kapasitesinin değiştirilmesi hallerinde, müdürlüğe sadece değişen hususlar ile ilgili belgeler sunulur ve yeni
ruhsatname düzenlenir, değişen hususlarla ilgili yenilenen belgelerin müdürlük tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.
(4) Merkezin/ünitenin planlamaya uygun olarak başka bir yere nakli ve ruhsatında kayıtlı cihaz kapasitesinin artırılması durumlarında, komisyon tarafından yerinde inceleme yapılır
ve yukarıdaki fıkralara göre ruhsatlandırma işlemleri yürütülür.
Faaliyet izni
MADDE 21 – (1) Ruhsat alan merkez/ünite aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet izni
için müdürlüğe başvurur:
a) Diyaliz merkezinde/ünitesinde görev yapacak tüm personelin bu Yönetmelik uyarınca istenilen meslekî sertifikaları ile diplomalarının ve uzmanlık belgelerinin müdürlük tasdikli örnekleri; kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan başvurularda ise, bu belgelerin kurum
amirinden tasdikli örnekleri,
b) Nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman tabip, merkezin kadrosunda görev
yapacak ise uzmanlık belgeleri veya sertifikaları, bu hizmet dışarıdan hizmet alımı ile gördürülecek ise hizmet alım sözleşmesi örneği veya kamu kurumları ile yapılacak protokol örneği,
c) Özel merkezde, görev yapacak personelin tamamı ile yapılan sözleşmeler,
ç) Hizmet alım yolu ile gördürülecek diğer hizmetlere ilişkin sözleşme örnekleri,
d) Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen
suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge,
e) Merkezde/ünitede kullanılacak diyaliz cihazlarının marka, imâl tarihi, imâl edildiği
ülkeyi belirten liste.
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(2) Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir. Başvurunun uygun bulunması halinde müdürlükçe bu Yönetmeliğin eki Ek-6’daki “Faaliyet İzin Belgesi” yedi iş günü içinde düzenlenir
ve bu belgenin verilmesi ile merkez/ünite hasta kabul ve tedavisine başlar. Faaliyet izin belgesinde merkezde/ünitede yapılacak hemodiyaliz ve/veya periton diyalizi uygulaması açıkça belirtilir.
(3) Özel merkezlerde görev yapacak tüm sağlık personeline mesul müdür tarafından
hazırlanıp müdürlükçe onaylanacak bu Yönetmeliğin eki Ek-4’teki “Çalışma Belgesi” düzenlenir. Bu belge düzenlenmeden merkezde personel çalışamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkezlerin Personel Durumu
Faaliyet iznine esas personel
MADDE 22 – (1) Merkezlerde bulunması gereken faaliyet iznine esas personel şunlardır:
a) Merkezin tıbbî, idarî ve teknik hizmetleri tabip bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Üniteler için mesul müdür açıldığı hastanenin Başhekimi ya da Başhekimin görevlendireceği Başhekim yardımcısıdır. Mesul müdür, hemodiyaliz sertifikası sahibi tabipse aynı zamanda merkezin hemodiyaliz sertifikalı tabiplik görevini, nefroloji uzmanı ya da sertifikalı uzman tabip olması halinde ise merkezin mesul müdürlüğü yanında uzmanlık hizmetini de yürütür. Merkezde genel çalışma saatleri dışındaki zamanda ve kabul edilebilir mazeret hallerinde
mesul müdürün yerine, mesul müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir tabibin bulunması
zorunludur. Mesul müdür, ilde valilikçe belirlenen genel çalışma saatleri dışında, 11/4/1928
tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir özel sağlık kuruluşunda da çalışabilir. Özel kanununa
göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince merkezde mesul müdürlük
yapamazlar. Hastane ve tıp merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek merkezler için ayrı mesul
müdür görevlendirmesi istenmez.
b) Merkezlerde asgari bulunması gerekli sertifikalı tabip sayısı, aktif hemodiyaliz cihazı
sayısına göre belirlenir. Merkez kadrolu uzman tabip bulunduruyorsa, uzman tabip sertifikalı
tabip görevini de yürütebilir. İlk otuz cihaza kadar bir kadrolu, otuzdan fazla cihazı olan merkezler için her otuz cihaza kadrolu veya kısmi zamanlı ilave bir sertifikalı tabip bulunur. Ancak,
her tedavi seansı için, elli hastaya kadar bir sertifikalı tabibin bulunması yeterlidir. Merkezde
kadrolu çalışan sertifikalı tabip çalışma belgesinde belirtilen merkezdeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir özel sağlık kuruluşunda da çalışabilir.
c) Hemodiyaliz tedavisi gören her hasta, en az ayda bir kez tercihen nefroloji uzmanı
veya sertifikalı uzman tabip tarafından muayene edilerek değerlendirilir, her türlü ilaç ve diyaliz
tedavisi düzenlenir. Bir uzman tabip aylık en fazla altıyüz hemodiyaliz hastası değerlendirebilir.
Bu değerlendirme, merkezde kadrolu veya kısmi zamanlı görev yapan uzman tabipler tarafından yapılabileceği gibi ücreti hasta adına merkez tarafından karşılanmak kaydıyla özel hastane
veya tıp merkezinden hizmet satın alma yolu ile yaptırılabilir veya bu hizmetlerin kamuya ait
hastanelerde yapılabilmesi için merkez gerekli tedbirleri alır. Merkezin bulunduğu ilde uzman
tabip hizmeti sağlanamıyorsa aynı şartlarda diğer illerden bu hizmet sağlanır. Merkezde tedavi
gören 18 yaşından küçük diyaliz hastalarının sayısı 10’dan fazla ise, bu hastaların uzman değerlendirmesini çocuk nefroloji uzmanı veya sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı
yapar. Periton diyalizi ve ev hemodiyalizi hastalarının uzman tabip değerlendirmesi yalnızca
nefroloji uzmanları tarafından yapılır. Merkezde kadrolu çalışan uzman tabip çalışma belgesinde belirtilen merkezdeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir özel sağlık kuruluşunda da çalışabilir.
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ç) Merkezlerde/ünitelerde diyaliz işlemini uygulayacak; hemodiyaliz uygulaması için
üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri ve sertifikalı hemşire, periton diyalizi için ise periton diyalizi sertifikalı hemşireler ve
sertifikalı diyaliz teknikerleri tabip dışı sağlık personeli olarak görevlendirilir. Bu branşın dışında tabip dışı sağlık personeli çalıştırılamaz. Tabip dışı sağlık personeli aşağıda belirtilen
sayıda bulundurulur:
1) Hemodiyaliz yapılan merkezlerde/ünitelerde faaliyet iznine esas tabip dışı sağlık
personeli sayısı, merkezdeki/ünitedeki hemodiyaliz cihazının sayısına göre belirlenir. İlk on
cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilâve her beş cihaz için ilâve bir tabip dışı sağlık personeli
bulunur.
2) Merkezlerde/ünitelerde her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki
her beş hasta için ilâve bir tabip dışı sağlık personeli bulunur. Ancak ilk on cihaz için gerekli
faaliyet iznine esas personel haricinde, tabip dışı sağlık personeli bulunmaması hallerinde, her
tedavi seansında ön görülen sayının yarısını aşmayacak şekilde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla bir yıl boyunca sertifikasız hemşire çalıştırılabilir. Bu durumda
çalışacak personelin gözetiminden sorumlu, o seans için en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunur.
3) Periton diyalizi yapılacak merkezde tabip dışı personel sayısı merkezdeki hasta sayısına göre belirlenir. İlk elli hasta için bir; ilâve her elli hasta için bir sertifikalı hemşire veya
sertifikalı diyaliz teknikeri çalıştırılır. Hemodiyaliz ve periton diyalizinin birlikte yapıldığı merkezde, sertifikalı hemşire veya sertifikalı diyaliz teknikeri hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi bakımından faaliyet iznine esas personel olarak kabul edilir. Ancak bu durumdaki sertifikalı hemşireler ve sertifikalı diyaliz teknikerleri eş zamanlı mesai yapamaz.
d) Merkezde/ünitede, diyaliz cihazları ve müştemilatı ile su sistemi konusunda en az
üç ay süre ile eğitim gördüğüne dair belge veya diplomayı haiz bir teknisyen veya tekniker bulundurulur veya teknik servis ile bakım anlaşması yapılır.
Diğer personel
MADDE 23 – (1) Her hemodiyaliz merkezi, hastalarına programlı diyalizin başlangıcında ve daha sonra uzman hekimin denetiminde olmak üzere bir diyetisyenle danışmanlık
hizmeti almak üzere sözleşme yapar veya ücreti hasta adına merkez tarafından karşılanmak
kaydıyla hizmet satın alır. Yeni açılan merkez, faaliyet izin belgesi tarihinden itibaren en fazla
üç ay içerisinde diyetisyen ile sözleşme yapar veya hizmet satın alır. Diyaliz merkezleri, ihtiyaç
duymaları halinde psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı unvanını haiz personeli,
mesleklerine uygun görevlerde istihdam edebilir veya bunlardan hizmet satın alabilir.
(2) Hemodiyaliz yapılan merkezlerde her sekiz hemodiyaliz cihazı için bir yardımcı
personel; yalnızca periton diyalizi yapılan merkezlerde ise en az bir yardımcı personel bulunur.
Personelin görevden ayrılması, hastalık hali ve izinler
MADDE 24 – (1) Özel merkezde görev yapan faaliyet iznine esas personel, çalıştığı
merkezden ayrılmak istemesi halinde en az bir ay önceden görev yaptığı merkeze bir dilekçe
ile başvurarak ayrılacağını bildirir.
(2) Merkezde mesul müdür ve asgariyi teşkil eden kadrolu diyaliz sertifikalı tabibin
görevden ayrılması, hastalık hali ve yasal izin durumlarında bu görevler en fazla üç aylık süre
için başka bir tabip tarafından yürütülür. Mesul müdürün ve sertifikalı tabibin çeşitli nedenlerle
otuz günü geçmeyen kısa süreli merkezden ayrılması durumunda yerine başka bir tabip vekâlet
edebilir. Bu durum en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe bildirilir. Ancak otuz günü geçen ayrılık durumunda üç aya kadar mesul müdürlük görevini yürütecek tabibe müdürlükçe geçici
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mesul müdürlük belgesi düzenlenir. Üç aylık süre sonunda merkez, yeni bir mesul müdür ile
sözleşme yaparak müdürlüğe bildirir. Bu süre sonunda mesul müdür ve sertifikalı tabip bulunamaması halinde diyaliz merkezinin valilikçe faaliyeti durdurularak en fazla altı aylık süre
ile faaliyet izin belgesi askıya alınır. Bu süre sonunda da eksiklik giderilememesi durumunda
merkezin ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal edilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi
için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.
(3) Merkezde görev yapan uzman tabibin görevinden ayrılması veya merkez tarafından
alınan uzman tabiplik hizmetine ilişkin sözleşmenin bitmesi durumunda derhal müdürlüğe bildirimde bulunulur. Bir aylık süre sonunda merkez yeni uzman tabiple sözleşme yaparak uzman
tabiplik hizmet sözleşmesini müdürlüğe bildirir. Bu bir aylık süre sonunda uzman tabip bulunmaması halinde diyaliz merkezinin valilikçe faaliyeti durdurularak en fazla altı aylık süre ile
faaliyet izin belgesi askıya alınır. Bu süre sonunda da eksikliğin giderilememesi durumunda
merkezin ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal edilir. Böyle bir durumda hastaların mağdur edilmemesi için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.
(4) Merkezde tabip dışı sağlık personeli sayısı bu Yönetmelikte seans başına belirlenen
asgarî sayının altına düştüğü takdirde, diyaliz merkezine müdürlük tarafından kırkbeş günlük
süre verilerek uygunluğun sağlanması yazılı olarak ihtar edilir ve bu süre sonunda personel
eksikliğini gidermeyen merkezin hasta sayısı mevcut personel sayısına uygun olacak şekilde
azaltılır. Bu durumdaki kamuya ait diyaliz merkezlerinde/ünitelerinde tabip dışı sağlık personeli
sayısı bu Yönetmelikte seans başına belirlenen asgarî sayının altına düştüğü takdirde, diyaliz
teknikeri kadro ihdası yapılana kadar her tedavi seansında ön görülen sayının yarısını aşmayacak şekilde sertifikasız hemşire çalıştırabilir. Bu durumda çalışacak personelin gözetiminden
sorumlu, o seans için en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunur.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Mesul müdür; merkezin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata
uygun olarak idare etmek ve denetlemekten sorumludur. Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütür.
b) Diyaliz merkezinin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, cihaz
ve diğer tıbbî ve fiziki şartlardaki herhangi bir değişikliği ilgili müdürlüğe bildirir.
c) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü yazışmaları yürütür.
ç) Merkezin bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydedeceği ve kaydettiği
hasta ve seans sayılarını, hasta mortalitesini, Yönetmelik uyarınca yapılması gereken tıbbî muayene ve tetkiklerin kayıtlarını ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Bakanlığın bu bilgilere
her an ulaşabileceği şekilde hazır tutar.
d) Mazeret sebebiyle görev yerini terk etmesi halinde yerine başka bir tabibi vekâleten
bırakır.
e) İlgili mevzuat uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıkları yetkili mercilere bildirir.
f) Merkezin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını
sağlar.
g) Su sisteminden elde edilen suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizleri ile su sisteminin günlük takibini yaptırır.
ğ) Yönetmelikte belirtilen; “tıbbî takip ve tetkikler”, “hastaların izlenmesi ve eğitimi”,
“personelin tıbbî kontrolü”, “organ ve doku nakli merkezleri ile ilişki”, “hastaların ve cihazların
kayıtları”, “su sisteminin kontrolü”, “atıkların imhası” hususlarının yürütülmesini sağlar.
h) Hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamaları ile ilgili gerek Yönetmelikte öngörülen
gerekse Bakanlığın istediği tüm formları ve bilgileri TÜRKDİVES’e girişini sağlar ve düzenli
olarak Bakanlığa bildirir.
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(2) Nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tabip tarafından yapılacak değerlendirme,
hastaların tıbbî açıdan tedavilerinin düzenlenmesi, izlenmesi, faydalı olacak tedbirlerin belirlenmesini içerir. Uzman tabip ayda en az bir defa olmak kaydıyla, hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirmelerini yapmak, diyaliz ve ilaç tedavilerini düzenlemekle yükümlüdür. Gerektiği durumlarda tıbbi uygulamalar ile ilgili sertifikalı tabibi yönlendirir.
(3) Sertifikalı tabip; uzman tabibin muayene ve değerlendirmesine göre belirlenen tedavi şemasına göre hastalara hemodiyaliz ve ilaç tedavisi uygulanması, tedavi seansı sırasında
hastaların tıbbî yönden izlenmesi, her diyaliz seansında hastanın dosyasına gözlem notunun
kaydedilmesi ve ortaya çıkabilecek akut komplikasyonlarda hastaya ilk müdahalenin yapılmasından sorumludur.
(4) Tabip dışı sağlık personeli; hemodiyaliz seansı öncesinde, hemodiyaliz sırasında
ve sonrasında hastanın her türlü tıbbî bakımını, nefroloji uzmanı, sertifikalı uzman tabip ve
sertifikalı tabibin direktiflerine göre yapmak, hemodiyaliz hastalarına eğitim vermek, rutin
hasta takiplerini yapmak, tedavilere ilişkin kayıtları tutmak, hemodiyaliz cihazlarını diyalize
hazırlamak, diyaliz setlerini hazırlamak, hastanın damar yolunu açmak, sterilizasyon ve yüzey
dezenfeksiyon işlerini yürütmekle görevlidir. Periton diyalizi için nefroloji uzmanının direktifleri doğrultusunda rutin hasta takiplerini yapmak, hastalara eğitim vermek, takip ve tedavilere
ilişkin kayıtları tutmak ve tedavinin gerektirdiği uygulamaları ve testleri yapmakla görevlidir.
Ayrıca, hastaların sağlık durumunun gerektirdiği hallerde ve nefroloji uzmanının tespit edeceği
kurallar çerçevesinde periton diyalizi hastalarının ev ziyaretlerini yapar. Bu ziyaretlerin programlanması ve uygulanması sırasındaki ihtiyaçlar, merkez tarafından temin edilir.
(5) Tekniker/teknisyen; diyaliz merkezinin/ünitesinin teknik alt yapısı ile ilgili her türlü
problemlerin çözülmesi, teknik hizmet ve takibi yapmakla, diyaliz cihazlarını hizmeti aksatmayacak şekilde hazır vaziyette bulundurmakla ve görev alanına giren diğer problemleri mesul
müdür ve sertifikalı tabibe bildirmekle görevlidir. Ayrıca, su sisteminin bakımının yapılması
ve hemodiyaliz cihazının diyalize hazırlanması işlerini yürütür.
(6) Ünitelerin kurulduğu hastane başhekimi ünitenin tıbbi ve idari işleyişi ile ilgili olarak
ünitenin bağlı bulunduğu diyaliz merkezine karşı sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Diyaliz Merkezlerinde ve Ünitelerinde Tıbbî Takip, Tetkik ve Kontroller
Hastaların diyalize alınma kararı, hasta raporları ve reçete düzenlenmesi
MADDE 26 – (1) Hastaların programlı hemodiyaliz ya da periton diyalizine alınması
için nefroloji uzmanı tarafından hazırlanmış diyaliz raporunun olması gerekir. Periton diyalizi
raporları sadece nefroloji uzmanı tarafından düzenlenir, hemodiyaliz raporları, hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman tabip tarafından da düzenlenebilir. Raporda hastanın hangi süreyle ve haftada kaç defa hemodiyalize gireceği, periton
diyalizi yapılacak ise uygulanacak periton diyalizi yöntemi, günlük değişim sayısı, kullanılacak
solüsyonların içeriği ve hacmi belirtilir.
(2) Ortaya çıkabilecek acil durumlar hariç hastanın diyaliz ve hastalık ile ilgili uzmanın
düzenlediği tedavide değişiklik yapılamaz.
(3) Diyaliz tedavisine başlamadan önce her hasta renal replasman tedavi seçenekleri
(hemodiyaliz, periton diyalizi, organ nakli) hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir. Bilgilendirme formu TÜRKDİVES’e yüklenir.
Hastaların tıbbi takibi, personelin tıbbî kontrolü
MADDE 27 – (1) Merkezde/ünitede diyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir hasta
takip dosyası tutulur. Merkezler/üniteler, tedavilerini üstlendikleri hastaların bu Yönetmeliğin
öngördüğü tetkiklerini yaptırır ve tedavilerini titizlikle takip eder. Merkezde/ünitede, diyaliz
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tedavisi gören hastaların ayda en az bir defa yapılacak uzman tabip değerlendirmesi ile nefroloji
uzmanı veya sertifikalı uzman tabip tarafından düzenlenecek tedavisi kaydedilir ve uygulanması sağlanır.
(2) Diyaliz merkezlerinde/ünitelerde çalışan personel, işe başlarken ve daha sonra yılda
bir kez rutin olarak HCV antikoru, HbsAg ve Hbs Ab, HIV 1+2 antikoru tayin testleri taramasından geçirilir ve lazım gelen koruyucu tedbirler alınır, gerektiğinde tedavileri yaptırılır.
(3) Enfeksiyon kontrolüne yönelik hizmet içi eğitimler yeni başlayan her personele ve
yılda bir kez de tüm personele olmak üzere uzman tabip tarafından verilir. Düzenlenen eğitimlere yönelik kayıtlar tutulur.
(4) Diyaliz ünite/merkezlerinde enfeksiyon kontrolüne yönelik standartlar Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Merkezlerin ve Ünitelerin İzlenmesi, Denetlenmesi, Yasaklar,
İdarî Yaptırım ve Diğer Hükümler
Merkezlerin ve ünitelerin izlenmesi
MADDE 28 – (1) Merkezler/üniteler, bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydettiği hasta ve seans sayılarını, diyaliz tedavisine yeni başlayan ve başka merkezden/üniteden
gelen hasta sayılarını, hasta mortalitesini, başka merkeze/üniteye giden veya diğer renal replasman tedavilerine geçen hasta sayılarını, Yönetmelik uyarınca yapılması gereken tıbbî tetkiklerin kayıtlarını ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Bakanlığın ve müdürlüğün her
an ulaşabileceği şekilde hazır bulundurur. TÜRKDİVES’e girişini sağlar.
(2) Bakanlıkça kurulan TÜRKDİVES veri girişini yapmayan, gerçeğe aykırı veya eksik
giren merkezler/üniteler iki defa uyarılır, uyarıya uymayanların yeni hasta alımı üç ay durdurulur.
(3) Merkezlerin/ünitelerin faaliyetlerine ilişkin veriler ve ihtiyaç duyulan yeni formlar,
Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça düzenlenir ve Bakanlık
internet sitesinde yayınlanır. Müdürlükler, bu formların dışında ayrı form düzenleyemez ve
merkezlerden/ünitelerden isteyemezler.
(4) Bakanlık, merkezlerin/ünitelerin ve hastaların bilgilerini elektronik ortamda izleyebileceği bilgi işlem sistemlerini kurabilir. Bu durumda tüm merkezler/üniteler ve hastaların
bilgileri bu sisteme kaydedilir.
Merkezlerin ve ünitelerin denetlenmesi
MADDE 29 – (1) Merkezler/üniteler; şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı
denetimler hariç olmak üzere müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi
vasıtasıyla, bu Yönetmeliğin eki Ek-1 ve Ek-2’deki denetim formlarına göre altı ayda bir defa
olağan olarak denetlenir. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların yine denetim formunda belirlenen sürelerde giderilmesi merkezden/üniteden yazılı olarak istenir. Eksiklik ve
uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde formda öngörülen idarî yaptırım uygulanır.
(2) Denetleme ekibi, merkezin/ünitenin bulunduğu ilin sağlık müdürü veya görevlendireceği bir başkan, diyaliz hizmetleri ile ilgili başkan yardımcısı, kamuda çalışan bir nefroloji
uzmanı yoksa sertifikalı uzman tabip ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon kontrol
hemşiresi olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Bakanlık lüzumu halinde başka ilden denetim
ekibi görevlendirir.
(3) Merkezlerin/ünitelerin tıbbî denetiminde aşağıdaki parametreler değerlendirilir:
a) Yıllık mortalite oranı,
b) Yeni hepatit B ve C bulaş oranları,
c) Kt/V üre değeri veya üre azalma oranı,
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ç) Serum albümin düzeyi,
d) Hemoglobin değeri,
e) Serum fosfor düzeyi.
(4) Diyalize yeni alınan hastalar (diyaliz süresi üç aydan kısa olan) hariç yıllık mortalite
oranı % 25’in üzerinde olan merkez/ünite, düzeltici eylemlerin uygulanması için yazılı olarak
uyarılır. Uyarıya rağmen sonraki yıl mortalite oranı % 25’ten fazla olmaya devam eden merkezin/ünitenin yeni hasta alımı durdurulur ve müdürlük veya Bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki nefroloji uzmanı tarafından merkezde/ünitede inceleme yapılır. İnceleme sonucu
düzenlenecek rapora göre faaliyeti uygun görülmeyen merkezin/ünitenin faaliyetine son verilerek belgeleri iptal edilir. Kaza, yangın, deprem, doğal afet durumları hariç yıllık mortalite
oranı % 50’nin üzerinde olan merkezin/ünitenin faaliyetine, Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak herhangi bir uyarı yapılmaksızın son verilebilir. Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu bu konudaki değerlendirmelerini hastanın yaşı, eşlik eden durumlar ve risk
faktörleri, böbrek yetmezliğinin süresi, diyaliz süresi ve hastanın durumuna göre beklenen mortalite oranlarını da dikkate alarak karar verir.
(5) Tıbbi yeterlilik ile ilgili bu Yönetmeliğin eki Ek-2 Tıbbi Denetim Formunda belirtilen ölçütler çerçevesinde merkezler/üniteler denetlenir. Bu denetimde ilgili formda belirtilen
ölçütlerin altı aylık izlemdeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır. Bu ölçütlerden birden fazlası
hedefin dışında olan merkez/ünite, düzeltici eylemleri planlaması için yazılı olarak uyarılır.
Altı ay sonraki değerlendirmede iki parametrede yetersizliği devam eden merkezin/ünitenin
yeni hasta alımı üç ay, üç veya daha fazla parametrede yetersizliği devam eden merkezin/ünitenin ise altı ay süreyle yeni hasta kabulü durdurulur.
(6) Değerlendirmeye alınacak ölçüt ve standartlarda Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından değişiklik yapılabilir. Müdürlükler belirlenmiş
ölçüt ve standartlarda değişiklik yapamazlar.
Yasaklar ve idari yaptırım
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar bakımından yasak olan
fiiller ile idarî yaptırımlar şunlardır:
a) Müdürlükten, Yönetmeliğe göre ruhsat ve faaliyet izin belgesi alınmaksızın diyaliz
tedavisi yapmak amacıyla özel yerler açılması yasaktır. Bu tür yerlerin tespiti halinde valilikçe
derhal faaliyetleri durdurularak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11 inci
maddesi hükümleri uygulanır.
b) Merkezlerin/ünitelerin Yönetmeliğe aykırı olarak ruhsat ve faaliyete esas olan bina,
cihaz ve personel değişikliği yapmaları halinde Ek-1 denetim formundaki idari müeyyide uygulanır.
c) Endikasyon dışı diyaliz uygulaması yapan, diyaliz uygulaması için uygunsuz rapor
düzenlenmesini sağlayan merkezlerin, ilk tespitinde üç ay süreyle faaliyeti durdurulur. Aynı
fiillerin tekrarı halinde merkezin faaliyet izin belgesi iptal edilir. Bu merkezlerin sahipleri bir
daha diyaliz merkezi açamaz veya merkez sahipliği ortağı olamazlar.
ç) Hastalara veya üçüncü kişilere maddi çıkar temin ederek veya etik dışı diğer yöntemlerle kendisine hasta yönlendiren merkezlerin/ünitelerin, birinci tespitte üç ay, ikinci tespitte
altı ay süreyle yeni hasta kabulü yasaklanır. Üçüncüsünde ruhsat ve faaliyet izni iptal edilir.
d) Hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamaları ile ilgili Yönetmelikte belirtilen kayıtları
düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde tutmayan, gerçeğe aykırı veya eksik tutan, TÜRKDİVES’e
girmeyen, istenilen bilgileri müdürlüğe göndermeyen merkezlere/ünitelere bu Yönetmeliğin
eki Ek-1 denetim formundaki idari müeyyide uygulanır.
e) Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suyun Avrupa Farmakopisinde
belirtilen kimyasal ve bakteriyolojik limitlerle uyumlu arıtılmış su olması gerekir. Bu kapsamda
Bakanlıkça yürürlüğe konulan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberine uygun olmayan suyun
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kullanıldığının tespiti durumunda, su numunesi tahlilleri tekrarlanır. Tekrarlanan sonuçlara
göre bakteriyolojik açıdan uygun olmayan su numunesi kullandığı saptanan merkezin/ünitenin
faaliyeti mevzuata uygun su sonucu gelene kadar durdurulur. Endotoksin açısından uygun olmayan su numunesi kullandığı saptanan merkez/ünite bir ay içerisinde endotoksin açısından
uygun hale getirilir. Uygun hale getirilemeyen merkezin/ünitenin, uygun su sonucu gelene kadar yeni hasta kabulü durdurulur.
f) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından diyaliz hizmeti sunmak amacı ile açılan ünite
ve merkezlerde bu Yönetmeliğe aykırılık durumlarında, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre disiplin hükümleri uygulanır.
g) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan merkezlerde, bu Yönetmeliğe
aykırılık teşkil ettiği hâlde, müeyyidesi bulunmayan durumların tespiti hâlinde, merkezin mesul
müdürü uyarılır; aykırılığın durumuna göre bir ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre sonunda, aykırılığın giderilmemesinin tespiti hâlinde, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulanır.
ğ) Herhangi bir sebeple faaliyeti durdurulan veya ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal
edilen merkezlerde/ünitelerde tedavi gören hastaların tedavilerinin idamesi için müdürlük gerekli tedbirleri alır.
Organ ve doku nakli merkezleri ile ilişki
MADDE 31 – (1) Merkezler/üniteler; programlı olarak diyalize aldıkları her hastayı
organ nakil merkezine başvurması için bilgilendirmek, organ nakli merkezleri de, nakle uygun
hastaları Ulusal Bekleme Listesine kayıt ettirmekle mükelleftir.
Hasta ve cihaz kayıtları, su sisteminin kontrolü
MADDE 32 – (1) Merkezde/ünitede, diyalize giren, takip edilen hastalar için, tetkik
kayıtlarının da yer aldığı ayrı şahsî takip dosyaları tutulur. Bu kayıtlar, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ayrıca her cihaz için, o cihazla ilgili periyodik teknik bakım, kalibrasyon
ve onarım bilgilerine ilişkin kayıtlar tutulur.
(2) Merkezlerin/ünitelerin kullandıkları Diyaliz Su Arıtma Sistemine ilişkin Rehber Bakanlıkça yayımlanır. Rehberde belirtilen usul ve esaslarda Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından değişiklik yapılabilir.
(3) Merkezler/üniteler kullandıkları suların, arıtma sonrası örneklerinin bakteriyolojik
ve kimyasal analizlerini Bakanlıkça hazırlanarak yayımlanan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberinde belirtilen sıklıkta, ilgili mevzuata göre ruhsatı bulunan özel laboratuvarlarda veya kamuya ait laboratuvarlarda yaptırmak zorundadır. Bu sonuçların standartlara uygun olduğunu
gösterir belge, merkezde/ünitede bulundurulur.
Atıkların imhası
MADDE 33 – (1) Kullanılan diyaliz sarf malzemesinin, diğer tıbbî atıkların insan ve
çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde, kesici ve delici atıkların da sert plastik kutularda
muhafaza edilmeleri ve imhaları 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun yöntemlerle sağlanır. Diyaliz solüsyon bidonları
ve kuru birkarbonat kartuşları ve diyaliz işlemi ile beraber diyaliz makinelerinden çıkan sıvılar
tıbbi atık kapsamında değerlendirilmez.
Reuse
MADDE 34 – (1) Reuse uygulaması, hastanın anlayabileceği şekilde izah edilmek ve
hastadan bilgilendirilmiş onay formu alınmak kaydıyla Bakanlıkça izin verilmiş
merkezlerde/ünitelerde yapılır. Bu konudaki başvuruların değerlendirilmesi Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Bakanlık izni olmaksızın reuse uygulaması yaptığı tespit edilen veya reuse izni olmakla birlikte Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı uygulama yapan merkezin/ünitenin üç ay
süre ile yeni hasta kabulü durdurulur.
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Hasta taşıma hizmeti
MADDE 35 – (1) Merkezler/üniteler yalnızca kendilerinde tedavi gören hastaların diyaliz öncesi merkeze/üniteye geliş ve diyaliz sonrası evine gidişini sağlamak amaçlı olarak
hasta taşıma hizmeti verebilirler veya taşıma şirketlerinden hizmet satın alabilirler. Bu araçlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuyla ilgili mevzuatı kapsamında sayılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Merkezleri, Eğitim ve Sertifikalandırma
Eğitim merkezleri
MADDE 36 – (1) Diyaliz merkezlerinde görev alacak personelin eğitimleri, ikinci fıkrada belirtilen şartları haiz ve Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş diyaliz merkezlerince yürütülür.
(2) Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi verme yetkisi olan tıp fakülteleri ile Bakanlığa
ait eğitim ve araştırma hastanelerine aşağıdaki belgelerin bulunması halinde Bakanlıkça eğitim
yetkisi verilir:
a) Hemodiyaliz ve periton diyalizi konusunda eğitim ile yetkilendirilecek merkezlerin
bu Yönetmelikte öngörülen merkez şartlarını taşıması ve ilgili müdürlükçe düzenlenmiş faaliyet
izin belgesi,
b) Merkezin Kurulu olduğu hastanede teorik eğitime imkân sağlayacak bir toplantı salonu veya derslikle birlikte gerekli eğitim materyali olduğunu gösteren belge,
c) Hemodiyaliz merkezlerinin aktif olarak kullanılmakta olan en az on adet, pediatrik
hemodiyaliz merkezlerinin en az beş adet hemodiyaliz cihazı olduğunu, periton diyalizi eğitimi
yetkisi verilecek merkezin ise izlemde olan en az otuz hastası olduğunu gösteren belge,
ç) Vereceği eğitimin niteliğine göre en az bir yıldır hemodiyaliz veya periton diyalizi
uygulaması yaptığını ispatlayan belge,
d) Eğitim yetkisi verilecek merkezlerin yılda en az bir defa eğitim programı açma
taahhüdü ile bu programların her birisi için, toplam on personeli eğitime alma kapasite ve yeterliliğine dair belge.
(3) Diyaliz eğitim merkezi olarak yetkilendirilmeyi talep eden merkez; eğitim sorumluluğunu üstlenecek nefroloji uzmanının ve diğer eğiticilerin isim ve unvanlarını, bir yıl içerisinde kaç dönem kurs düzenleyeceğini, her eğitim döneminde eğitim verilebilecek personel
sayısını, eğitim yeri ve eğitim materyallerini haiz olduğunu bildiren yazıları ile birlikte müdürlük aracılığı ile Bakanlığa başvurur.
(4) Başvurular Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak değerlendirilir, bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan diyaliz merkezlerine Bakanlıkça eğitim yetkisi
verilir ve buna dair yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi düzenlenen eğitim merkezleri Bakanlık internet sitesinde yayınlanır. Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimi verme yetkisini kaybeden merkezin, diyaliz eğitim verme yetki belgesi altı ay içerisinde iptal edilir.
(5) Diyaliz sertifikasyon eğitimleri, sertifikasyon ve resertifikasyon sınavına ilişkin iş
ve işlemler 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında hazırlanan eğitim standartları doğrultusunda yürütülür.
Diyaliz eğitimine alınacak personel
MADDE 37 – (1) Hemodiyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre;
a) Kamu veya özel hemodiyaliz merkezlerinde/ünitelerinde çalışan,
b) Yeni açılacak hemodiyaliz merkezlerinde/ünitelerinde çalışacağı müdürlük tarafından
bildirilen,
c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,
ç) Diyaliz merkezlerinin/ünitelerin denetimlerinde yer alacak,
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d) Kamu veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli,
iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yoğun bakım uzmanı ve
tabip unvanını haiz kişiler başvurabilir.
(2) Periton diyaliz eğitimine aşağıdaki sıralamaya göre;
a) Kamu veya özel periton diyaliz merkezlerinde çalışan,
b) Yeni açılacak periton diyaliz merkezlerinde çalışacağı müdürlük tarafından bildirilen,
c) Herhangi bir resmî veya özel kurum ve kuruluşta çalışmayan,
ç) Kamuda veya özel sağlık kuruluşunda diyaliz merkezi dışında görevli,
diyaliz teknikeri unvanını haiz kişiler başvurabilir.
(3) Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan tabipler ve aile hekimliği yapan tabiplerin diyaliz eğitimine başvurması durumunda, öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümleri geçerlidir.
(4) Eğitim başvuruları bu Yönetmelik eki Ek-8’de yer alan eğitim başvuru evrakları ile
birlikte doğrudan eğitim merkezlerine yapılır.
(5) İnceleme ve denetimlerde görev almak üzere Bakanlık ilgili biriminde çalışan ve
bu Yönetmeliğe göre eğitim alma şartını haiz bulunan personel, asli idari görevlerini aksatmayacak şekilde Bakanlıkça düzenleme yapılmak kaydıyla ve eğitim kontenjanı nispetine bağlı
kalmaksızın eğitime alınır. Söz konusu personelin eğitim başvuru işlemleri Genel Müdürlükçe
yapılır.
(6) Eğitim başvurularında, eğitim merkezlerince ihtiyacın önceliği göz önüne alınarak
eğitim planlaması yapılır.
(7) Eğitim sonunda başarılı olanlara ilgili eğitim merkezince sertifikası düzenlenir. Eğitim merkezince düzenlenecek sertifikalar için, eğitim merkezinin bulunduğu ilde bulunan Müdürlük aracılığıyla liste halinde Bakanlıktan sertifika numarası talep edilir. Bakanlıkça sertifika
numaraları belirlenerek ilgili müdürlüğe bildirilir.
(8) Yabancı ülke vatandaşı olarak diyaliz eğitimi talebinde bulunup, sağlık alanında işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bu eğitime alınan uzman tabip ve tabiplere sadece eğitim gördüğü yerden katılım yazısı verilebilir, sertifika düzenlenmez.
(9) Diyaliz sertifikalandırma eğitimleri ve resertifikasyon sınavına ilişkin iş ve işlemler
4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında hazırlanan eğitim standartları doğrultusunda yürütülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ünite ve merkezin
açıldığı yere göre, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 10/9/1982 tarihli ve
8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Sertifika almış personel ile ilgili muafiyetler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hemşireler için sertifikalı eğitim programları kaldırılmış
olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hemodiyaliz sertifikası almış, geçerli sertifası olan hemşirelerin tüm hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE
DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her
türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin
ve karbon monoksit emisyon seviyeleri dahil olmak üzere tütün mamullerinin girdi, emisyon
ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanı üzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini,
paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim
şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/1/2002 tarihli ve
4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve
25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağızdan kullanım için tütün: İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, toz ya da parçacık halinde ya da bunların herhangi bir bileşimi biçiminde, genellikle tek kullanımlık torba ya da gözenekli torba şeklinde ambalajı olan
ağızdan kullanıma yönelik tütün mamulünü,
b) Aroma verici: Koku ve/veya tat veren bir katkı maddesini,
c) Azami emisyon seviyesi: Bir tütün mamulündeki emisyonların sıfır dahil olmak üzere
miligram olarak ölçülen azami madde miktarını,
ç) Bağımlılık yapıcılık: Bir maddenin, tipik olarak bir ödül aşılayarak veya yoksunluk
belirtilerinin rahatlamasını sağlayarak veya her ikisini de yaparak, bireyin davranışını kontrol
etme becerisini etkileyen bir durum olan bağımlılığa yol açma yönünde farmakolojik potansiyelini,
d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
e) Birim paket: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arzında kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış en küçük ambalajı,
f) Birleşik sağlık uyarısı: Bırakma bilgisi, bir uyarı metni ve ilgili fotoğraf, resim veya
çizimin herhangi birinin birleşiminden oluşan sağlık uyarısını,
g) Dış ambalaj: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arz
edildiği birim paketi veya aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla birim paketin konulduğu
grupman ambalajını,
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ğ) Ek şeffaf ambalaj: Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ve/veya grupmanlarının üzerinde yer alan, etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf ambalajı,
h) Emisyonlar: Bir tütün mamulü amaçlandığı şekilde tüketildiğinde ya da kullanıldığında salınan maddeleri,
ı) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil
olmak üzere nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi veya ögeyi,
i) Grupman: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, içerisine aynı marka ve çeşit bazında
birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,
j) İç ambalaj: İçine mamul konularak birim pakete yerleştirilen ambalajı,
k) İçimlik tütün mamulü: Sigara, puro, sigarillo, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulünü,
l) Karakterize edici aroma: Tütün mamulünün kullanımından önce veya kullanımı esnasında farkedilen; meyve, baharat, ot, alkol, şeker, mentol veya vanilya dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan, bir katkı maddesinden veya katkı maddeleri birleşiminden kaynaklanan, tütünün kendi aroması dışında fark edilebilen bir koku veya tadı,
m) Katkı maddesi: Tütün, birim paket ve grupman dahil olmak üzere tütün mamulünü
oluşturan her bir ögeye eklenen tütün dışındaki maddeyi,
n) Koli: Birden fazla grupmanın konulduğu tütün mamulü kutularını,
o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
ö) Nargilelik tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran nargileyle içilen tütün mamulünü,
p) Nikotin: Nikotinsel alkaloidleri,
r) Pipoluk tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran
pipoyla içilen tütün mamulünü,
s) Piyasaya arz: Mamullerin tedarik veya kullanım amacıyla piyasada yer alması için
yapılan ilk faaliyeti,
ş) Poşet paket: Ağız kısmı katlanarak, kilitlenerek, yapıştırılarak ya da benzeri şekilde
kapanan dikdörtgen veya kese şeklinde paketi,
t) Puro: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması
sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi en az 3 gram en çok 25 gram
olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,
u) Sağlık uyarısı: Tütün mamulünün insan sağlığına olumsuz etkileri veya tüketiminden
kaynaklanan istenmeyen sonuçları ile ilgili metin uyarıları, birleşik sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajları dahil olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan her bir uyarıyı,
ü) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafından
yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüketilerek tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,
v) Sigara: Tütünün kıyılarak sigara kağıdına sarılması suretiyle filtreli ya da filtresiz
üretilen, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,
y) Sigarillo: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi 3 gramdan az olan, bir
yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,
z) Toksisite: Bir maddenin, genellikle tekrarlanan veya sürekli tüketim veya maruziyet
yoluyla, insan organizmasında, zaman içinde ortaya çıkan etkiler dahil olmak üzere zararlı etkilere yol açma derecesini,
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aa) Tüketici: Ticareti, işi, zanaati veya mesleği dışındaki amaçlar doğrultusunda hareket
eden gerçek kişiyi,
bb) Tütün mamulü: Tütünün tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile
üretilen, tüttürme yoluyla içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,
cc) Üretici: Tütün mamulünü üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici
işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin
Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek
veya tüzel kişiyi,
çç) Zifir: Su ve nikotin içermeyen ham duman kondensatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Girdi ve Emisyonlar
Azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri
MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen her bir adet sigara için azami emisyon seviyeleri
10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit olmalıdır.
(2) Bakanlık, sigaralar için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı emisyon ve azami emisyon seviyeleri ile sigara dışındaki tütün mamulleri için emisyon ve azami emisyon seviyeleri
belirleyebilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen emisyonlar dışındaki sigara emisyonları ve sigara dışındaki
tütün mamullerinin emisyonları için azami emisyon seviyeleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan standartlar kullanılır.
Ölçüm metotları
MADDE 6 – (1) Sigaraların zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyonları, zifir için
TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit için TS 11665 ISO 8454 sayılı
standartlara göre ölçülür. Zifir, nikotin ve karbon monoksit ölçümlerinin doğruluğu, TS ISO
8243 sayılı standarda uygun olarak onaylanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ölçümler, Bakanlık tarafından onaylanan ve izlenen bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından doğrulanır.
(3) Bakanlık, onay için kullanılan kriterleri ve uygulanan izleme yöntemlerini gösteren
bir onaylı laboratuvarlar listesini belirler ve herhangi bir değişiklik yapıldığında Bakanlık internet sayfasında yayımlayarak bu listeyi günceller.
(4) Bakanlık, sigaraların emisyonları için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı ölçüm
metotlarını ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için ölçüm metotlarını belirleyebilir.
(5) Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca
veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ölçüm metotlarını kabul eder.
(6) Birinci fıkrada belirtilen ölçüm ve doğrulama analiz ücretleri dahil olmak üzere,
Bakanlık tarafından istenen fiziksel, kimyasal ve filtre analizi ücretleri üreticiler tarafından
karşılanır.
Girdi ve emisyonların bildirilmesi ile raporlamalar
MADDE 7 – (1) Üreticiler her bir mamulat çeşidi için piyasaya arz izni öncesinde ve
yıllık olarak aşağıda belirtilen bilgileri Bakanlığa verir. Yıllık bildirimler en geç müteakip yılın
Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.
a) Tütün mamulleri üretiminde kullanılan ve tütün mamullerinde yer alan tüm girdilerin
ağırlıklarına göre azalan miktarlarının Bakanlık tarafından belirlenen formatta listesi.
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b) 5 inci maddede belirtilen emisyon seviyeleri.
c) Varsa, diğer emisyonlar ve seviyelerine ilişkin bilgi.
(2) Üreticiler, piyasaya arz edilen tütün mamullerinin girdi ve emisyonlarında değişiklik
yapmak istediklerinde Bakanlıktan gerekli izni alır.
(3) Birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi, her bir girdinin dahil edilmesinin nedenini açıklayan beyanı da içerir. Yıllık girdi bildirim listesinin düzenlenmesine ilişkin usul
ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
(4) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesine ilaveten girdinin yanmış
ya da yanmamış durumları ile ilgili olan, özellikle de bunların tüketicinin sağlığı üzerindeki
etkilerini belirten ve diğer verilerin yanı sıra her türlü bağımlılık yapıcı etkiyi dikkate alan
toksikolojik verileri Bakanlığa iletir.
(5) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi ekinde, kullanılan katkı maddelerinin genel bir açıklamasını ve özelliklerini belirten teknik dokümanı Bakanlığa verir. Teknik dokümanın düzenlenmesinin ve bildirilmesinin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.
(6) Üreticiler bu madde kapsamında Bakanlığa yaptıkları bildirimlerde kullandıkları
emisyon ölçüm yöntemlerini belirtir. Bakanlık; bağımlılık yapıcılığı, toksisiteyi ve diğer etkileri
dikkate alarak girdilerin tüketici sağlığına etkisini değerlendirmek için üreticilerin çalışma yapmasını gerekli kılabilir.
(7) Bu madde ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak verilen bilgiler tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak halkın
bilgisine sunulur. Bu bilgilerin yayımlanmasında ticari sırların korunması dikkate alınır. Üreticiler, bu bilgileri Bakanlığa verirken ticari sır saydıkları bilgileri ayrıca belirtir.
(8) Bu madde ve 8 inci madde hükmü çerçevesinde verilen bilgilerin formatı ile internet
sitesinde yayımlanma şekli Bakanlık tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.
(9) Üreticiler tarafından hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları,
satışlar, ithalatlar, ihracatlar, iadeler ve bandrol hareketleri onaylı raporlar halinde Bakanlığa
bildirilir.
(10) Bakanlık, bu madde ve 8 inci madde gereğince alınan tüm veri ve bilgileri elektronik
bir sistemde ve/veya basılı olarak alır; ticari sır olarak beyan edilen bilgileri gizlilik esasına
göre saklar.
(11) Bakanlık, bu madde uyarınca verilen bilgilerin alınması, saklanması, incelenmesi,
analiz edilmesi ve yayımlanması için elektronik bir sistem kurulması halinde üreticilere Dünya
Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerince orantılı ücretler yükleyebilir.
Öncelikli katkı maddeleri listesi ve gelişmiş raporlama yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, 7 nci maddede istenenlere ek olarak, tütün mamullerine eklenen, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan katkı maddelerinden oluşan
öncelikli katkı maddeleri listesine ilişkin gelişmiş rapor ister. Bu liste, aşağıda sayılan katkı
maddelerini içerir:
a) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen özelliklerden birine sahip olduğunu gösteren; ilk göstergeleri, araştırma veya diğer ülke düzenlemeleri bulunan katkı maddeleri.
b) 7 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca girdi bildirimlerine göre ağırlık
veya sayı olarak en yaygın kullanılan katkı maddeleri arasında yer alan katkı maddeleri.
c) Komisyon tarafından belirlenen liste dikkate alınarak Bakanlık tarafından yayımlanan
öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan katkı maddeleri.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan bir katkı maddesini ürünlerinin imalatında kullanan üreticilerin, bu katkı maddeleri hakkında aşağıda belirtilen konularda kapsamlı çalışma yapması zorunludur:
a) Mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğine katkıda bulunup bulunmadığı ve bunun mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine sahip olup olmadığı.
b) Karakterize edici bir aromaya neden olup olmadığı.
c) İnhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı.
ç) Kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan maddelerin oluşumuna neden olup olmadığı; bunların miktarları ve bu durum, ilgili ürünlerin herhangi birinde kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine
sahip olup olmadığı.
(3) Bu çalışmalar, tütün mamullerinin kullanım amaçlarını dikkate alır ve özellikle ilgili
katkı maddesini içeren mamulat çeşidinin yanma süreci sonucunda veya yanma süreci olmaksızın emisyonları inceler. Çalışmalar; bu katkı maddesinin, mamulat çeşitlerinde yer alan diğer
girdiler ile etkileşimini de inceler. Tütün mamulleri üretiminde aynı katkı maddelerini kullanan
üreticiler, bu katkı maddelerini aynı kategorideki mamulat çeşitlerinin terkibinde kullanmaları
halinde ortak çalışma yapabilir.
(4) Üreticiler, bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlar. Rapor, bir yönetici
özeti ile çalışmaya konu katkı maddesi ile ilgili mevcut bilimsel literatürü derleyecek ve katkı
maddesinin etkilerine dair firmanın kendine ait verilerini içerecek şekilde kapsamlı olarak hazırlanır.
(5) Üreticiler; ilgili katkı maddesinin, birinci fıkra uyarınca öncelikli katkı maddeleri
listesine dahil edilmesinden itibaren en geç on sekiz ay sonra, bu raporu Bakanlığa sunar. Bakanlık, üreticilerden ilgili katkı maddesine ilişkin tamamlayıcı bilgiler de isteyebilir. Bu tamamlayıcı bilgiler, raporun bir parçasını oluşturur.
(6) Bakanlık, bu raporların, özellikle kapsamlılık, metodoloji ve sonuçları bakımından
bir bilim kurulu tarafından emsal incelemesine tabi tutulmasını isteyebilir. Alınan bilgiler, Bakanlığın 9 uncu madde uyarınca alacağı kararlarda dikkate alınır. Bakanlık üreticilere bu emsal
incelemeleri için orantılı ücretler yükleyebilir.
(7) Başka bir üretici tarafından ilgili katkı maddesine ilişkin bir rapor hazırlanmış olması
halinde diğer üreticiler bu madde kapsamındaki yükümlülüklerden muaf tutulur.
Girdilerin düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez.
(2) Aşağıda belirtilen katkı maddelerini içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemez:
a) Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri.
b) Kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı
bileşikler.
c) Emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.
ç) İçimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı
maddeleri.
d) Yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı
maddeleri.
(3) Filtre, kağıt, paket, kapsül gibi bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişim sağlayan herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici
içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez. Filtre, kağıt ve kapsüller tütün veya nikotin içermez.
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(4) 23/6/2015 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler veya koşullar, Bakanlıkça uygun görüldüğü şekilde tütün mamullerine de uygulanır.
(5) Bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik veya
bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin veya
ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya
arzı Bakanlık tarafından yasaklanır.
(6) Bakanlık, bir tütün mamulünün karakterize edici bir aromaya sahip olup olmadığını,
yasaklanan katkı maddeleri veya aroma vericilerin kullanılıp kullanılmadığını ve bir tütün mamulünün, toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin ve ölçülebilir bir seviyede yükselten miktarlarda katkı maddesi içerip içermediğini belirlemek veya değerlendirmek için üreticilere orantılı ücretler yükleyebilir.
(7) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.
(8) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak Bakanlık tarafından düzenleme yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etiketleme ve Paketleme
Tütün mamullerinde markanın uygulanması
MADDE 10 – (1) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında
marka;
a) Paketin sadece ön yüzeyine, birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki
ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,
b) Birleşik sağlık uyarısının metni ile aynı yönde,
c) Bulunduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde,
ç) Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,
d) Kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,
e) Yeknesak puntoda,
f) Helvetica yazı tipinde,
g) Alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın,
ğ) Kabartma ve varak kullanmaksızın,
yazılır.
(2) Marka; birleşik sağlık uyarılarının yan yana uygulandığı formatta, birleşik uyarı
metni ile aynı yönde uygulanır, zorunlu hallerde birleşik uyarı metnine dikey olarak uygulanabilir.
(3) Marka; sigara birim paketlerinde en fazla 14 punto, grupmanlarında en fazla 28
punto ve diğer tütün mamulü birim paketlerinde en fazla 30 punto, grupmanlarında en fazla
60 punto olarak tek satırda yazılır.
(4) Sigaranın üzerinde marka, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, siyah renkli, Helvetica yazı tipinde, en fazla 8 punto olarak, alfabetik, nümerik ve “&”
işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın, uç kağıdına, içilen uca paralel yazılmalıdır.
(5) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin varsa iç ambalajları ile puro ve sigarillonun varsa yüzükleri üzerinde marka adı bulunur.
(6) Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici
ibare; poşet paketlerde paketin arka yüzüne, diğer paketlerde paketin alt yüzeyinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,
yeknesak puntoda, helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret
ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto küçük olacak şekilde yazılır.
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(7) Nargilelik tütün mamulünün iç ambalajı ile puro ve sigarillonun varsa iç ambalajında
marka ve/veya ayırt edici ibare, şeffaf olmayan ambalajda, Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve
rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, şeffaf ambalajda ise siyah renkte, sadece bir yerde
yazılır.
(8) Tütün mamulü kolilerinde marka ve/veya ayırt edici ibare kolinin sadece ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanmış, üst kenara paralel olarak ve bulunduğu yüzeyin
yüzde beşini aşmayacak şekilde, siyah renkte Helvetica yazı tipinde uygulanır.
(9) Marka ve ayırt edici ibareye ayrıca koli ve şeffaf grupman etiketlerinde de yer verilir.
(10) Marka ve ayırt edici ibare bu maddede belirtilen yerlerin dışında herhangi bir yere
yazılamaz.
(11) Marka ve ayırt edici ibare;
a) Bir tütün mamulünün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin
hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi
veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,
b) Tütün mamulünü özendiren veya cazip kılan,
c) Nikotin, zifir veya karbon monoksit emisyonları ile ilgili bilgi içeren ya da atıfta bulunan,
ç) Belirli bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı
zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici,
doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,
d) Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,
e) Bir gıda veya kozmetik ürününe atıfta bulunan,
f) Belirli bir tütün mamulünün, gelişmiş biyolojik parçalanabilirliğe veya başka çevresel
avantajlara sahip olduğunu öne süren,
g) İndirim, ücretsiz dağıtım, bir fiyatına iki adet veya başka benzer teklifler ile basılı
kuponlar dahil olmak üzere ekonomik avantajlar sunan,
özellikleri haiz olamaz.
Ambalajın rengi, şekli ve içeriği ile mamul özellikleri
MADDE 11 – (1) Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının dış yüzey rengi
ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, karton malzemeden yapılan birim paket ve grupmanların iç
yüzey rengi Pantone 448 C Mat bitişli veya beyaz olmalıdır. Koli, kraft kahvesi renginde olmalıdır.
(2) Sigara birim paketi iç çerçevesi ile puro ve sigarillo birim paketi iç panelinin rengi
ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır.
(3) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanının iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı,
kabartma ve desen olmamalı, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermemelidir.
(4) Sigara, puro ve sigarillo birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekilde,
nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketi dikdörtgen prizma ya da
benzeri, silindir şeklinde veya poşet şeklinde olmalıdır.
(5) Sigara birim paketi; karton veya yumuşak malzemeden yapılır ve üstten kapaklı sert
paket dışında bir kez açıldıktan sonra yeniden kapatılabilen veya yeniden mühürlenebilen açılma kısmına sahip olamaz. Üstten kapaklı sert pakette kapak birim paketin yalnız arkasından
takılır.
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(6) Sigaraların birim paketlerinde kullanılan alüminyum folyo veya metalize kağıt gümüş renginde olmalı, renginde ton farkı olmamalı; arkası kağıtlı alüminyum folyolarda arka
kağıt beyaz renkli olmalıdır. Dokulu alüminyum folyolar hiçbir şekilde resim, desen ve sembole
işaret edemez.
(7) Sigara birim paketi, iç panel kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey
alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özellikleri
haiz olamaz.
(8) Tütün mamullerinin; kolisi, koli bandı ve koli etiketi, dış ambalajı, iç ambalajı,
şeffaf grupman etiketi, açma şeridi, alüminyum folyosu ile sigara, puro ve sigarillo üzerinde
markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere bu Yönetmelik ile zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunmaz.
(9) Sigaralarda kullanılan uç kağıdı düz beyaz mat bitişli ve/veya mantar desenli olmalıdır. Sigara kağıtları beyaz mat bitişli olmalıdır.
(10) Sigara birim paketi 20 adet sigara içerir.
(11) Puro ve sigarillo filtreli olarak piyasaya arz edilemez. Puro ve sigarillonun banç
olarak piyasaya arz edilmesi halinde kullanılan iç sargılık tütün aynı zamanda dış sargılık tütün
kabul edilir.
(12) Aromalı nargilelik tütün mamulü ile puro ve sigarilloda şeffaf iç ambalaj kullanılabilir. Bunun dışında kullanılacak iç ambalajın rengi Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır. Aromasız nargilelik tütün mamulünde iç ambalaj beyaz ya da kraft kahvesi renkli kağıt malzemeden olmalıdır.
(13) Tütün mamullerinin birim paketleri, grupmanları ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemez.
(14) Tütün mamullerinin birim paketleri ve grupmanlarında; ısı ile aktive olan, zaman
geçtikçe ortaya çıkan, floresan görüntü veren mürekkepler kullanılamaz.
(15) Tütün mamulü birim paketleri ve grupmanları haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremez.
Sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemeler
MADDE 12 – (1) Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tütün mamullerinin birim paketi
ve grupmanında Türkçe sağlık uyarıları bulunur.
(2) Sağlık uyarıları, birim paket ve grupman yüzeyinde kendilerine ayrılan alanın tamamını kaplar. Bu uyarılar ile ilgili birim paket ve grupman üzerinde hiçbir şekilde yorum yapılmaz, bu uyarılar başka şekilde yazılmaz ve bunlara atıfta bulunulmaz.
(3) Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde ve grupmanlarında yer alan
sağlık uyarıları; sökülemez şekilde sabit ve silinemez olarak basılır; bandrol, damga, pul, fiyat
işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu veya başka araçlarla kısmen veya tamamen gizlenmez veya kapatılmaz ve bu uyarılar bütünüyle görünür olur. Sigara ile poşetteki
pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü dışındaki tütün mamullerinin birim paket ve grupmanında sağlık uyarıları sökülemez olmak şartıyla yapıştırılabilir. Sağlık uyarıları; üstten açılan
sert paketlerde, paket açıldığında metin, fotoğraf ve sigara bırakma bilgilerinin grafiksel bütünlüğünün ve görünürlüğünün sağlanması koşuluyla bölünebilir. Diğer paket tiplerinde paket
açıldığında sağlık uyarıları bölünemez.
(4) Sağlık uyarıları, birim paket üzerindeki bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, izleme
ve takip işaretleri veya güvenlik özelliklerini hiçbir şekilde gizlemez veya kısmen dahi olsa
engellemez.
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(5) Sağlık uyarılarının boyutları paket kapalıyken ilgili yüzey alanına göre hesaplanır.
(6) Sağlık uyarıları kendileri için ayrılan yüzey alanının içinde genişliği 1 milimetre
olan siyah bir sınır çizgisi ile çevrelenir.
(7) Sağlık uyarılarının paketlere uygulanmasına ilişkin örnek tasarımlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
İçimlik tütün mamullerine ilişkin genel uyarılar ve bilgi mesajları
MADDE 13 – (1) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanları üzerinde genel uyarı ve
bilgi mesajı bulunur.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen genel uyarı ve bilgi mesajı Bakanlık internet
sitesinde yayımlanır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen genel uyarı ve bilgi mesajı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:
a) Bulundukları yüzeylerin %50’sini kaplar.
b) Beyaz bir zemin üzerine koyu kalın siyah Helvetica yazı tipinde olmalıdır. Yazı tipi
boyutu metin için ayrılan alanda mümkün olan en büyük bölümü kaplar. İlk harfi hariç küçük
harf ile yazılır.
c) Kendilerine ayrılan alanın ortasında yer alır.
ç) Dikdörtgen prizma şeklindeki birim paketlerde ve grupmanlarda, birim paketin veya
grupmanın uzun yan kenarına paralel olur; uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde
bilgi mesajı yer alır.
(4) Sigara birim paketlerinde genel uyarı birim paketin yan yüzeylerinden birinin alt
kısmında ve bilgi mesajı diğer yan yüzeyin alt kısmında yer alır. Grupmanlarda ise uzun yan
yüzeyin sol tarafından başlamak üzere uygulanır.
(5) Poşet paket içinde piyasaya arz edilen nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün
mamulü için genel uyarı ve bilgi mesajı bütünüyle görünür şekilde kendine ayrılan yüzeyde
yer alır.
(6) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve bilgi mesajı birim paket tamamen açıldığında
görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı üst kenarda yer
alır.
(7) Dik poşet paketli nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün mamulü için genel
uyarı ve bilgi mesajı paketin taban kısmına basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı birim paketin
tabanındaki katlanma çizgisinin üst kısmındaki yüzeye ve bilgi mesajı bu katlanma çizgisinin
alt kısmındaki yüzeye basılır. Taban kısmının yüzey alanları paketin tabanı düzleştirildiğinde
ortaya çıkan ölçüler kullanılarak hesaplanır.
(8) Puro ve sigarillo birim paketlerinde genel uyarı ve bilgi mesajı aşağıda belirtildiği
şekilde uygulanır:
a) Menteşe kapaklı olmayan dikdörtgen prizma şeklindeki puro ve sigarillo birim paketlerinde uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde bilgi mesajı yer alır.
b) Yan yüzeylerinin yüksekliği 16 milimetre ve daha büyük olan ve paket açıldığında
yan yüzeylerin ikiye bölündüğü menteşe kapaklı yatay kutu şeklindeki paketlerde genel uyarı
ve bilgi mesajı, bölünen yüzeylerin büyük kısımlarında bütün olarak görünür. Genel uyarı, paket açıkken görünür olan üst yüzeyin içinde de görünür. Yan yüzeyi 16 milimetreden küçük
menteşe kapaklı paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı paket açıkken görünür olan üst yüzeyin
tamamında eşit alanları kaplayacak şekilde görünür. Genel uyarı bilgi mesajının üstünde yer
alır.
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c) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli puro ve sigarillo için genel
uyarı ve bilgi mesajı birim paket tamamen açıldığında görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip
paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı üst kenarda yer alır.
(9) Bu maddede belirtilenlerden farklı paket tiplerinde genel uyarı ve bilgi mesajlarının
uygulanacağı yüzeyler ile uyarıların bu yüzeylerdeki konumu Bakanlık tarafından belirlenir.
İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin genel kurallar
MADDE 14 – (1) İçimlik tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında birleşik
sağlık uyarıları bulunur. Birleşik sağlık uyarıları;
a) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanır.
b) “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bırakma bilgisini içerir.
c) Birim paketin ve grupmanın en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin %85’ini
kaplar.
ç) Birim paketin ve grupmanın her iki tarafında aynı birleşik sağlık uyarısı bulunur.
d) Birim paketin ve grupmanın üst kenarından başlamak üzere uygulanır ve bulunduğu
yüzeyde görünen her türlü başka bilgi ile aynı yönde konumlandırılır.
(2) Firmalar üretim ve ithalat programlarını, birleşik uyarılardan her birinin yıllık dönem
içerisinde ve mamullerin her bir çeşidinde eşit sayıda görünmesini sağlayacak şekilde planlar
ve uygular.
İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarının düzenlenmesi ve şekli
MADDE 15 – (1) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %70’ten
daha büyük ise üst üste format uygulanır.
(2) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %20’den daha büyük,
%65’ten daha küçük ise yan yana format uygulanır.
(3) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %65’ten daha büyük,
%70’ten daha küçük ya da bu oranlara eşit ise uyarının tamamen görünmesi ve bozulmaması
koşulu ile üst üste veya yan yana formatlardan biri uygulanır.
(4) Üst üste bir format kullanıldığında; üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey
alanının %50’sini, uyarı metni %38’ini ve bırakma bilgisi %12’sini kaplar.
(5) Yan yana bir format kullanıldığında, birleşik sağlık uyarısının sol yarısında fotoğraf,
sağ yarının üst kısmında uyarı metni, sağ yarının alt kısmında bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf
siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini, uyarı metni
%40’ını ve bırakma bilgisi %10’unu kaplar.
(6) Birim paket veya dış ambalaja bağlı olarak, birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin
genişliğine oranı %20’den daha küçük veya bu orana eşit ise, yan yana ekstra geniş format uygulanır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısının yüzey alanının
%35’ini, uyarı metni %50’sini ve bırakma bilgisi %15’ini kaplar.
İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarının tasarımı
MADDE 16 – (1) Birleşik sağlık uyarısı dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK)
basılır. Siyah baskılar C0, M0, Y0 ve K100, canlı sarı baskılar C0, M10, Y100 ve K0 olur. Birleşik sağlık uyarısının basıldığı yüzeydeki çözünürlüğü 300 dpi’den az olamaz.
(2) Uyarı metni siyah fon üzerinde beyaz renkte, bırakma bilgisi canlı sarı fon üzerinde
siyah renkte basılır.
(3) Yan yana, üst üste ters veya yan yana ekstra geniş format kullanıldığında bırakma
bilgisi ile fotoğraf arasında 1 milimetre siyah sınır çizgisi yer alır.
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(4) Birleşik sağlık uyarılarında kullanılan fotoğraf;
a) Efekt kullanılmadan, renk ayarlaması yapılmadan, arka fonu değiştirilmeden ve genişletilmeden,
b) Görüntünün odak noktasına çok yakın ya da çok uzak olmayacak şekilde,
c) Uzatılmadan veya kısaltılmadan orantısal bir şekilde,
uygulanır.
(5) Uyarı metni ve bırakma bilgisi kendilerine ayrılan alanda aşağıda belirtildiği şekillerde uygulanır:
a) Uyarı metni ve bırakma bilgisi sola dayalı ve dikey olarak ortalanır.
b) Uyarı metni ve bırakma bilgisi koyu kalın Neue Frutiger Condensed yazı tipiyle basılır.
c) Uyarı metni ve bırakma bilgisi yeknesak punto ile basılır.
ç) Uyarı metni ve bırakma bilgisinin puntosu, metinlerin görünürlüğü en üst seviyede
olacak şekilde, uyarı metni en küçük 6 punto, bırakma bilgisi en küçük 5 punto olacak şekilde
yazılır.
d) Uyarı metninin satır arası boşlukları uyarı metninin yazı tipi boyutundan 2 punto
daha büyük, bırakma bilgisinin satır arası boşlukları bırakma bilgisinin yazı tipi boyutundan 1
ila 2 punto daha büyük olmalıdır.
e) Uyarı metinleri ilk harfi büyük diğer harfleri küçük yazılır.
(6) Zorunlu hallerde; sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarısının tamamen görünür olması koşulu ile uyarı metni ve bırakma bilgisinin yazı tipi boyutu
ve satır arası boşlukları beşinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenden daha küçük yazılabilir.
İçimlik tütün mamullerinde üstten açılan sert paketlerde birleşik sağlık uyarılarına
ilişkin özel kurallar
MADDE 17 – (1) Üstten açılan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında fotoğraf için öngörülen yüzey alanından küçük ve kapak açıldığında fotoğraf
bölünüyor ise birleşik sağlık uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:
a) Uyarı metni üstte, bırakma bilgisi ortada ve fotoğraf en altta yer alır.
b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının en
az %50’sini, uyarı metni en az %30’unu ve bırakma bilgisi %12’den fazla olmamak üzere en
az %10’unu kaplar.
(2) Üstten açılan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında
fotoğraf için öngörülen yüzey alanından büyük ve uyarı metni veya bırakma bilgisi kapak açıldığında bölünüyor ise birleşik sağlık uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:
a) Üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır.
b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının en
az %50’sini, uyarı metni en az %30’unu ve bırakma bilgisi %12’den fazla olmamak üzere en
az %10’unu kaplar.
(3) Birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her
biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanır.
Birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususlar
MADDE 18 – (1) Üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, soğuk damga
kullanılmaksızın birim paketin alt yüzeyinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.
(2) “Ü.T.: ….” şeklinde asgari ay ve yıl olarak üretim tarihi bilgisine birim paketin alt
yüzeyinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.
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(3) “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir/ithal edilmiştir” ibaresi ve mamulün
üreticisi bilgisine, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin
birinde görünebilir şekilde yer verilir.
(4) Miktar bilgisi, birim paketin arka yüzeyinin sağ alt köşesinde, tek satırda, ayırt edici
ibare puntosunda uygulanır. Miktar bilgisi sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve diğer tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılır.
(5) Barkoda, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın uzun yan yüzeylerinin
birinde görünebilir şekilde yer verilir.
(6) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinde TS standardının işaret ve numarasına,
tip özelliği bilgisi ile nargilelik tütün mamullerinde son kullanma tarihi bilgisine dikdörtgen
prizma ya da benzeri birim paket ve grupmanların yan yüzeyinde, poşet birim paketlerde arka
yüzeyde yer verilir.
(7) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, sert
karton malzemeden yapılan sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine, yumuşak paketlerde
yan yüzeylerden birine, grupmanın kısa yan yüzeyine, sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre
altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış, görünebilir şekilde, yeknesak
puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanır.
(8) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan ibarelere
poşet paketin arka yüzeyinde yer verilir. Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen ibareler bulundukları yüzeylere Helvetica yazı tipinde, rengi Pantone
Cool Gray 2 C Mat bitişli uygulanır.
(9) Sigara birim paketlerinin iç yüzeyinde üretim yeri ve üretici firma iletişim bilgilerinden sadece e-posta adresine en fazla 8 punto olacak şekilde, siyah renkte, Helvetica yazı tipinde yer verilir.
(10) Şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılır. Etiket üzerinde marka ve ayırt edici
ibare, üretim yeri ve tarihi, miktar ve kodlama bilgisi ile barkod bulunur. Etiketin rengi beyaz
olur ve üzerinde yer verilecek ibareler Helvetica yazı tipinde siyah renkte yazılır.
(11) Koli üzerine azami 148 milimetreye 210 milimetre ölçülerinde etiket yapıştırılır.
Etiketin rengi beyaz olur ve üzerinde yer verilecek ibareler Helvetica yazı tipinde siyah renkte
yazılır. Etiket üzerinde marka ve ayırt edici ibare, üretici firma bilgisi, üretim yeri ve tarihi,
miktar bilgisi, kodlama bilgisi, barkod bulunur. Bu ibareler belirtilen ölçülerde aynı yazı tipi
ve renk kullanmak kaydıyla koli üzerine de yazılabilir.
(12) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususların uygulanacağı yüzeyler ile bu yüzeylerdeki konuma, uygulanma
şekline ilişkin tereddütler Bakanlık tarafından giderilir.
Güvenlik özelliği
MADDE 19 – (1) Piyasaya arz edilen tütün mamulleri, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi hakkında çıkarılan genel tebliğler çerçevesinde tanımı
yapılmış olan bandrolleri ihtiva eder.
(2) Bandroller; tütün mamulleri üretim tesislerinde, birim pakete, paket açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 20 – (1) Üreticiler, bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi
istenildiği takdirde eksiksiz ve doğru olarak on beş gün içinde Bakanlığa verir. Eksik, yanlış
ve yanıltıcı bilgi ve belge verilemez.
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Ağızdan kullanım için tütün
MADDE 21 – (1) Ağızdan kullanım için tütün piyasaya arz edilemez.
Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 22 – (1) Tütün mamullerinin piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından;
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır veya yaptırılır.
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 4207 sayılı
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4733 sayılı Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır; adli takibat yapılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin Üye devletlerin tütün ve ilgili ürünlerin üretimi, sunumu ve satışına ilişkin kanun, ikincil düzenleme ve idari hükümlerinin yakınlaştırılması ile ilgili ve 2001/37/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 3/4/2014 tarihli ve
2014/40/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümlerine uyum çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için başvuru
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üreticiler, bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını en geç 5/7/2019 tarihine kadar yapabilirler. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri
6/7/2019 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona ermiş olan ve üretiminde
mentol ve/veya türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak üzere 6/1/2005 tarihli ve 25692
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına 5/7/2019 tarihine
kadar devam olunabilir. Bu tütün mamulleri 5/1/2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.
(2) Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigaralar 5/7/2019 tarihinden sonra piyasaya arz edilemez, 5/1/2020 tarihinden sonra
piyasada bulundurulamaz.
(3) Bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapılacak ayırt edici ibarenin değiştirilmesine ilişkin başvurularda, 5/7/2019 tarihine kadar 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN
TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA, İLAVE KİRA, NAKLİYE VE ANALİZ
ÜCRETİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/38)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/18)
MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans
Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira,
Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’e
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi uygulaması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemine ilişkin ürününü lisanslı
depolarda muhafaza eden mudilerin yer aldığı; üzerinde ürünün teslim edildiği lisanslı depo
işletmesi, mudi isim/unvan, TC/Vergi No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda kaldığı gün
sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS ihraç tarihi ve ELÜS iptal/ELÜS alım satım tarihi bilgilerini içeren, EKK tarafından excel formatında düzenlenmiş liste; ilgili Bakanlıkça kontrol
edilerek 7 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe talep edilen şekilde
resmi yazı ekinde gönderilir. Genel Müdürlük söz konusu listelerin il/ilçe müdürlüğüne ulaştırılmasını temin eder.
(2) Gerekli şartları haiz “Depo Kira Ücreti Faturası” ibraz edemediği için destekleme
ödemelerine müracaat edemeyen üretici ve üretici örgütleri; döneme ilişkin ilave kira, nakliye
ve analiz ücreti destekleme ödemelerinden faydalanmak için 11 Mart-29 Mart 2019 tarihleri
arasında istenilen diğer belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. İlave kira desteği müracaatlarına ilişkin EKK tarafından excel formatında düzenlenen ve ilgili Bakanlıkça kontrol edilerek Genel Müdürlüğe gönderilen ilave kira desteğine konu bilgileri içeren liste esas alınarak
ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütünün isim/unvan, TC/Vergi
No, ürün adı, ürün miktarı, ürünün depoda kaldığı gün sayısı, toplam depolama ücreti, ELÜS
ihraç tarihi bilgileri ile nakliye ve analiz ücreti desteği müracaatlarına ilişkin istenilen belgeler
esas alınarak gerekli verilerin il/ilçe müdürlüğü tarafından Bakanlık TBS’ye girişi 12 Nisan
2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 26 Nisan 2019, ödemeye esas icmallerin Genel
Müdürlüğe ve Ek-11’de yer alan icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 24 Mayıs
2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/10/2018

30578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/12/2018

30619
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DÜZELTME
28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Garanti
Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 793)’ın 2 nci maddesinde yer alan “(ç)” ve “ç)” ibareleri, Hazine ve Maliye
Bakanlığının yazısı üzerine sırasıyla “(c)” ve “c)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1866

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Gündoğdu/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 8.000.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a- Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü/Menderes Bulvarı No: 329 53800 Gündoğdu/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2019 Salı günü saat 14.00’e kadar Gündoğdu
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Menderes Bulvarı No: 329 53800 Gündoğdu/RİZE adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.05’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1233/1-1
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BÜTÜNLEŞİK SANALLAŞTIRMA SİSTEM MİMARİSİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı,
Bütünleşik Sanallaştırma Sistem Mimarisi; ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08/03/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2123/1-1
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KAT KARŞILIĞI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından:
Madde 1- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 588 Ada 3 Parsel
Üzerinde Yer Alan 870,41 m² ve Arsa Vasıflı Taşınmazda Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat
Yapım İşidir.
Madde 2- İhale dokümanı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nde (Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa/Tekirdağ) bedelsiz
olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın
alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 500,00TL (BeşYüzLira)’dir.
Madde 3- İhale, Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, 14/03/2019
tarihinde saat 15:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre, kapalı teklif
usulü ile yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için isteklilerin, aşağıdaki belgeleri 14/03/2019 tarihinde
saat 11:30’a kadar Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
4.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen İş
Ortaklığı Beyannamesi,
4.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge,
4.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
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4.8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Yer Görme Belgesi,
4.9. İşin tahmin edilen bedeli 14.218.962,56 TL (OnDörtMilyon İkiYüzOnSekizBin
DokuzYüzAltmışİkiLira ElliAltıKuruş)’dir. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, işin
tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında (426.568,88 TL (DörtYüzYirmiAltıBin
BeşYüzAltmışSekizLiraSeksenSekizKuruş)) geçici teminat,
4.10. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden
sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslı,
4.11. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden
sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslı,
4.12. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk
ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun
olmadığına dair belge aslı,
4.13. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak
Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşullarını taşımadığına dair düzenlenecek
taahhütname,
4.14. Teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) ÜSTYAPI
(BİNA) İŞLERİ, II. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir)
4.15. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen personel taahhütnamesi,
4.16. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen mali teklif mektubu.
İlan olunur.
1660/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Menderes Belediye Başkanlığından:
Taşınmaz Bilgileri.
1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesinde,
bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde
belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı
yapılacaktır.
SATILACAK GAYRİMENKUL:
İli
Mahalle-Mevkii
Ada
Pafta
Cinsi

İZMİR
Görece Mahallesii
879

İlçesi
Cadde -No
Parsel
yüzölçümü

Menderes
38
16.236,74 m2

Tarla (Zeytin ve Armut
Eşcarını Havi Tarla)

Muhammen Bedel
2.841.430,00 TL

Geçici Teminat
86.000,00.-TL

Şartname Bedeli
400,00.-TL

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve
diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 13.03.2019 tarihine tesadüf eden
çarşamba günü saat 10.00 ‘da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif
Usulü ile satılacaktır.
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3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi,
İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.TL ücret karşılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9:30
5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname,
ve imza beyannamesi
4) Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi,
imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu
dış zarfı en geç ihale günü saat 9:30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve
İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
İstekliler 13.03.2019 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış
olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir
talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
İlan olunur.
2038/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.
fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri
kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama
ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık
Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1

İLÇE
Niğde İli
Merkez İlçesi

MEVKİİ
Kiledere
Kasabası

ALAN
(Hektar)
4350,00

TAHMİNİ
BEDEL
150.000,00
TL+KDV

%3 GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

4.500,00 TL

13/03/2019

11:00

1 - Niğde İli Merkez İlçesi Kiledere Köyü sınırları içerisinde 4350,00 hektar alana sahip,
L33-a3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat
sahasını gösterir koordinatlar

RN :51
Sağa (Y)
Yukarı (X)

1. NOKTA
647000
4243000

2. NOKTA
648000
4226000

3. NOKTA
652000
4246000

4. NOKTA
652000
4238000

5. NOKTA
646000
4237000

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 13/03/2019 günü ihale saatine
kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.
İhale Şerif Ali Sok. Kışla Geçidi Eski Adliye yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis
Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu
Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Şerif Ali Sok.
Kışla Geçidi Eski Adliye yanı İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve
50.00-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olan;
a) Gerçek Kişiler;
1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için
telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,
2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge
3) Noter onaylı imza sirküleri,
4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli Vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde
Alınmış belge,
6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden
önceki 3 ay içinde alınmış belge,
7) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale
Şartnamesi (ekleri ile birlikte),
8) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,
9) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına
hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.
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b) Tüzel Kişiler;
1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini
gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine
haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile
imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,
4) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde
alınmış belge,
5) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden
önceki 3 ay içinde alınmış belge,
6) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale
şartnamesi (ekleri ile birlikte),
7) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,
8) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına
hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek
suretiyle 13/03/2019 günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
2040/1-1

—— • ——
SIĞIR BAKIM BESLEME, SAĞIM VE YEM İMALATI İŞÇİLİKLERİNE
AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2019
yılı Sığır Bakım Besleme, Sağım ve Yem İmalatı işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire Başkanlığı’ndan 250,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 13.03.2019 Çarşamba günü saat 14:30’a
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax : (0.312) 425 59 55
2020/1-1
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ŞAMOT VE MAGNEZİT REFRAKTER MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Fabrikalarımızın Kireç Ocaklarında ve Buhar Kazanlarında Kullanılacak Şamot ve
Magnezit Refrakter Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İKN: 2019/90840
1-İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Magnezit Tuğla ve Harç:
49.013 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla,
11.500 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı,
Şamot Tuğla ve Harç:
65.627 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,
104.050 kg muhtelif özellikte ateş betonu ve örgü harçları
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

: Muhtelif Şeker Fabrikaları
: En geç 20 Haziran 2019 tarihine kadar ilgili şeker
fabrikalarına teslim edilecektir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 15.03.2019 Cuma günü, saat 14.00
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14
(06100) Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve
şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler, 15.03.2019 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2002/1-1
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KAZAN DAİRESİNDE SIVA İŞLERİNİN YAPILMASI İŞÇİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale, Fabrikamız Kazan Dairesinde Sıva İşlerinin yapılması işçiliğini kapsamaktadır.
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle
İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/88357

1-İdarenin
a) adresi

:Yurtbaşı Beldesi / Elazığ

b) telefon ve faks numarası

: Tel: 424 251 28 75 -79 – Faks:424 251 24 14

2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı

:3 Adet Kazan Dairesinde Buhar Kazanlarına Ait Arka
ayna altı duvarları ve Küllük arkası duvarlarının tamir
edilmesi Enjektör önlerinin (Çanakların) tamir edilip
sıvalarının yapılması ve tuğla örülmesi işlerinin yapılması
işçiliğidir.

b) yapılacağı yer

: Elazığ Şeker Fabrikası

c) işin süresi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı
olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama
tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Yurtbaşı Beldesi / ELAZIĞ

b) tarihi ve saati

:12/03/2019 Salı günü, saat 14.00

4. İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Yurtbaşı Beldesi Elazığ
adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
7.İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
1939/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
malzeme/cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4
üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname
eki esasların 19 uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/
İhale kayıt numaraları
: 2019/86065
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19 /7090-7091
Faks: 0 (362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi
: pyo@omu.edu.tr
ç) Ön Yeterlilik ve İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : 2 - Ön Yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çok Kesitli Çok Dedektörlü Bilgisayarlı
Tomografi, 1 Adet (komple sistem)
b) Teslim yeri/yerleri
: Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik A.B.D.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120
(yüzyirmi) takvim günü
3 - ÖnYeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu
Kurupelit-Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri
: Tarih: 26/03/2019 Saat: 14:00
4 - Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Ön Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki
faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale
üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun
olarak sunması gerekmektedir.
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4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.3.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.3.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen
belgeler.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
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4.3.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .
4.3.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her
bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanmayacaktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön Yeterlilik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlilik dökümanı
150,00- Türk Lirası ve ihale dökümanı 150,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda almak
isteyenler 300,00-TL) karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi
Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik dökümanı ve
ihale dokümanını satın almak isteyenler, posta masrafı dahil ön yeterlilik dökümanı 160,00- Türk
Lirası ve ihale dökümanı 160,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda posta yoluyla almak
isteyenler 320,00-TL) doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu
hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın
alma tarihi olarak kabul edilecektir.”
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
(ön yeterlik dokümanı satın alındığına dair belge;)
7 - Ön yeterlik başvurusu; Ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saate kadar, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit
Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı
Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.
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ÖN YETERLİLİK İLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/94887
1- İdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan
Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat
Beşevler/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 215 90 01/3139- 2150478
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: www.ankara.edu.tr
2- Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet 3 Boyutlu Brakiterapi Sistemi
b) Malın teslim edilme/işin yapılma
yeri veya yerleri
: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) İşin süresi
: 150 (Yüzelli) Takvim günü
3- Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Tarihi ve saati
: 11/03/2019 saat 14:00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
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d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1- Yüklenici firma, aksamadan tüm sistemin, çalışabilmesi için gereken eğitimin
sağlanmasından sorumludur. Cihaz başı eğitim klinikteki tüm doktor, fizikçi ve hemşirelere en az
5 iş günü olacak şekilde uygulamalı yapılmalıdır. Bu eğitimin içeriği; cihazın kullanımı, planlama
sisteminin kullanımı, aplikatörlerin kullanımı, kaynak kalibrasyonu, brakiterapi masası ve transfer
sisteminin kullanımını kapsamalıdır. Eğitimler üretici firma tarafından eğitim verebilme
hususunda sertifikalanmış personel tarafından verilecektir. Eğitim sırasında gerekebilecek her
türlü araç, gereç ve kırtasiye yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yurtiçi eğitim için en az iki
doktor, iki fizikçi ve iki hemşirenin uygulama yapan kliniklere gönderilmesi sağlanmalıdır.
Eğitimler ile ilgili içerik, süre ve personel (adedi ve dağılımı) düzenlemesini bölüm yapacaktır.
Teklif veren firmaların eğitim ile ilgili ön gördükleri programı tekliflerinde belirtmeleri
gerekmektedir.
4.3.2- Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
4.3.2.1 Bu maddeye yer verilmemiştir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri
materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)
4.3.3.2. Başka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.
4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.
5- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı
aynı adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, 11/03/2019 saat 14:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2056/1-1
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YOL ÜSTÜ ARAÇ PARK YERLERİ VE OTOPARK ALANLARI KİRALANMAK
ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
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TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR
Antalya İli Kemer Belediye Başkanlığından:

1593/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
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Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

2004/1/1-1
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Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:
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1 Mart 2019 – Sayı : 30701

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

2004/3/1-1
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2018/204692

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Erciyes Üniversitesi Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Talas/KAYSERİ

Adresi

Yenidoğan Mah. Turhan Baytop
Sok.

Tel-Faks

0352 207 6666

Posta Kodu

38039

E-Mail

yapiisleri@erciyes.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MEDA MEK. TEK. ELK. İNŞ. TAAH.
TRZ. İÇ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ.

HARUN BETİN

Adresi

Filistin Cd. Kuleli Sk. No: 39/10
Gaziosmanpaşa/ANKARA

Filistin Cd. Kuleli Sk. No: 39/10
Gaziosmanpaşa/ANKARA

T.C. Kimlik No.

55693405120

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

006277 CUMHURİYET-1800424272

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

230534

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

2092/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI
: FBİAD Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı
VAKFEDENLER
: Güven GÜLEŞCE
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.01.2019 tarihli kesinleşme şerhi ve
25.10.2018 tarihli E:2018/143, K:2018/313 sayılı kararı
VAKFIN AMACI
: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve Atatürk İlke ve
İnkılaplarının öngördüğü esaslar çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübünün tüm spor dallarındaki
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla eğitim, spor, hukuk,
ekonomi ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak ve bu amaçla çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar
ile işbirliği yapmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit
YÖNETİM KURULU
: Güven GÜLEŞCE, Mehmet Ümit ÇELİK, Deniz Arzu
ATİK, Adem AKPINAR, Burçin ÖZKAÇAN, Enis İRİŞ, Erhan ALVEROĞLU, Levent CAN,
Mahmut KIZILDEMİR, Selami ÇAKIR, Tolga ÇEVLİK, Bora Çağatay HANGÜL, Ahmet
Hamdi TANER, Mehmet MUTLU, Ümit SARITOPRAK,
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
2003/1-1

—— • ——

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuz aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili
maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere meslek yüksekokulumuz web sayfası
www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.)
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacaktır. (Elektronik posta ve kargo
yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.)
Fakülte/Enstitü/
Anabilim Dalı/Bilim
Kadro Kadro
Yüksekokul Bölüm
Dalı/Program
Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar Sayısı Unvanı
Tıp Fakültesi mezunu olup,
fiziksel tıp ve rehabilitasyon
hastalıkları alanında uzmanlığını
Faruk Saraç
tamamlamış olmak ya da
Tasarım Meslek
Fizyoterapi
1 Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
bölümü alanında lisans mezunu
olup, Anabilim Dalı'nda tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
1941/1-1
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Fen Fakültesi, Fizik Bölümü'ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.
Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
FAKÜLTE

: Fen Fakültesi

BÖLÜM

: Fizik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Profesör ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR

: Atom-ışık

etkileşmesi

ve

Bose-Einstein

yoğunlaşması

alanında deneyimli olmak, yoğun madde fiziğinde önemli
dergilerde

yayın

yapmış

olmak,

yurtdışında

araştırma

enstitülerinde araştırma yapmış olmak, uluslararası davetli
konuşmalar vermiş olmak.
BAŞVURU ADRESİ

: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800,
Bilkent Ankara

2064/1-1

—— • ——
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
26.02.2019 tarihli ve 30698 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
SEHVEN YAYIMLANAN İLAN
Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Açıklama

Adet

Lisans, yüksek lisans ve sanatta
Fen-Edebiyat

Gelişim

Dr. Öğr.

Fakültesi

Psikolojisi

Üyesi

4

yeterliliğini resim alanında yapmış

1

olmak,

Sanat

ve

girişimcilik

alanında çalışmalar yapmış olmak.
DÜZELTİLMİŞ HALİ
Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama
Doktorasını Psikoloji alanında

Fen-Edebiyat

Gelişim

Dr. Öğr.

Fakültesi

Psikolojisi

Üyesi

4

1

yapmış olmak, mizah ve
yaratıcılık alanında çalışmalar
yapmış olmak.
2063/1-1
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Kapadokya Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde,
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi
birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden
(www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm/Program

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Beşeri Bilimler Fakültesi

Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce)

Kadro
Unvanı

Özel Şartlar

Kadro
Sayısı

Profesör

Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi veya Çocuk
Sağlığı ve Eğitimi
alanlarından doçent
unvanı almış olmak.

2

Profesör

Türkçe-İngilizce
karşılaştırmalı dilbilim ve
çeviri konularında
çalışmalar yapmış ve
dersler vermiş olmak.

1

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Profesör

Eski Türk Edebiyatı
alanında doçent unvanı
almış olmak. Divan ve
mesneviler konusunda
çalışmaları bulunmak.

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Radyoterapi

Profesör

Radyasyon Onkolojisi
alanında doçent unvanı
almış olmak.

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

Klinik psikoloji alanında
doçent unvanı almış
olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Yeni Türk Edebiyatı
alanında doktora
derecesine sahip olmak;
Türk romanı ve siyaset
ilişkisi hakkında
lisansüstü çalışmaları
bulunmak.

1

Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı
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Türk Dili ve
Edebiyatı

Beşeri Bilimler Fakültesi

Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce)

Beşeri Bilimler Fakültesi

Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce)
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Dr. Öğr.
Üyesi

Türk Dili alanında
doktora derecesine sahip
olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Yüksek lisans veya
doktorasını İngiliz
dilbilimi alanında
tamamlamış olmak.
Türkçe-İngilizce
karşılaştırmalı dilbilim
çalışmaları yapmış
olmak.

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Doktorasını İngilizce
eğitimi alanında
tamamlamış olmak.
Dilbilimi ile ilgili dersler
vermiş olmak.

1

2

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Dil ve Konuşma
Terapisi

Dr. Öğr.
Üyesi

Dil ve Konuşma
Bozuklukları ile Odyoloji
alanlarından birinden
doktora derecesine sahip
olmak.

Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu

Dil ve Konuşma
Terapisi

Dr. Öğr.
Üyesi

KBB alanında uzmanlık
derecesine sahip olmak.

1

Dr.
Öğretim
Üyesi

Şehir ve Bölge planlama
alanında doktora
derecesine sahip olmak.
Kent ve mekanların
kültürel boyutuyla ilgili
çalışmaları bulunmak.

1

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Mimari
Restorasyon

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların,
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden
fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere, sınav takvimine, ön değerlendirme ve
değerlendirme sonuçlarına üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir.
Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi: 01.03.2019
Son Başvuru Tarihi: 15.03.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.03.2019
Sınav Tarihi: 20.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 21.03.2019
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir
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Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce)

Dil ve
Konuşma
Terapisi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Kadro
Unvanı

Kadro
Sayısı

Özel Şartlar
İngilizce MütercimTercümanlık, İngiliz Dili
ve Edebiyatı veya İngiliz
Dilbilimi bölümlerinden
lisans mezunu olmak. Bu
alanlarda tezli yüksek
lisans programına kayıtlı
olmak veya tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

1

Odyoloji, Dil ve Konuşma
Terapisi ve Özel Eğitim
Araştırma alanlarından birinde tezli
Görevlisi
yüksek lisans öğrencisi
olmak veya bu alanlardan
birinden mezun olmak.

1

Araş.
Gör.

Türk Dili ve Edebiyatı
programı lisans mezunu
olmak. Yeni Türk
Edebiyatı alanında tezli
yüksek lisans yapmış
olmak ve doktora
programına kayıtlı olmak.

1

1

Araş.
Gör.

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Radyoterapi

Öğretim
Görevlisi

Tıp fakültesi mezunu
olmak. Uzmanlığını
Radyasyon Onkolojisi
alanında tamamlamış
olmak.

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Radyoterapi

Öğretim
Görevlisi

Sağlık fiziği alanında tezli
yüksek lisans yapmış
olmak.

1

1

1

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Mimari
Restorasyon

Öğretim
Görevlisi

Mimarlık alanında tezli
yüksek lisans yapmış
olmak. Restorasyon ve
Koruma konularında
çalışması bulunmak.

Kapadokya Meslek
Yüksekokulu

Adalet

Öğretim
Görevlisi

Hukuk alanında tezli
yüksek lisans mezunu
olmak.
2121/1-1
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

1938/1-1
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara
öğretim elemanı alınacaktır.
Fakülte

Bölüm

Kadro

Adedi

Nitelik
Hemşirelik

lisans

programından

mezun olmak ve yüksek lisans ya
da
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik

Dr. Öğr.
Üyesi

2

doktorasını

Çocuk

İç

Hastalıkları,

ve

Hastalıkları,

Kadın

Hastalıkları,

Sağlığı

Doğum

ve

Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik
Yönetimi Alanlarında tamamlamış
olmak.
Spor Bilimleri

Spor

Dr. Öğr.

Fakültesi

Yöneticiliği

Üyesi

Doktora Eğitimini Beden Eğitimi
1

ve

Spor

Alanlarından

birinde

tamamlamış olmak.
İşletme Fakültesi mezunu olmak,

Hukuk
Fakültesi

Hukuk

Dr. Öğr.
Üyesi

1

İşletme

ve

yüksek

lisans

Finans

konularında

yapmış

olmak,

Finans Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak. Para ve Sermaye
Piyasaları

konusunda

deneyim

sahibi olmak.
Fakültelerin

İngiliz

Dili

ve

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Yabancı Diller
Yüksekokulu

Mütercim
Tercümanlık

Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce),
Dr. Öğr.

(İngilizce)

Üyesi

2

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
bölümlerinin

birinden

Lisans

Mezunu olmak, yukarıda belirtilen
bölümlerde

Doktora

eğitimini

tamamlamış olmak.
Adayların;
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış
Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilgili fakülteye ilan
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (01.03.2019-15.03.2019) şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
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5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 15/03/2019)
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr
adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.
2077/1/1-1

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca aşağıda
belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
ALES- YDS
Fakülte/
Yüksekokul Bölümü/Programı

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Eşdeğeri
Puanı

Nitelik
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım

Meslek

Bilgi Güvenliği

Öğretim

Yüksekokulu

ve Teknolojisi

Görevlisi

3

Mühendisliği,

Bilgisayar

Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Bölümlerinden Birinden

Ales:70

Mezun Olmak. Alanda Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.
Üniversitelerin

Mimarlık,

İç

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre
Meslek

Mimari

Öğretim

Yüksekokulu

Restorasyon

Görevlisi

Tasarımı
1

veya

Planlama

Şehir

ve

Bölümlerinin

Bölge

Birinden

Ales:70

Lisans Mezunu Olmak. Belirtilen
Alanların

Birinde

Tezli

Yüksek

Lisans Yapmış Olmak.
Lisansını ve/veya Yüksek Lisansını
Mühendislik

Bilgisayar

Araştırma

Fakültesi

Mühendisliği

Görevlisi

1

Bilgisayar

Mühendisliği

ve/veya

Ales:70

Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin YDS/Dengi:50
Birinde Tamamlamış Olmak.
Fakültelerin

İngiliz

Dili

ve

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce),
Yabancı

Mütercim

Diller

Tercümanlık

Yüksekokulu

(İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Araştırma
Görevlisi

1

Bölümlerinin

Birinden

Lisans

Ales:70

Mezunu Olmak, Yukarıda Belirtilen YDS/Dengi:80
Bölümlerde Yüksek Lisans Eğitimini
Tamamlamış Olmak. Yds ve Dengi
Sınavlarda En Az 80, Ales’ten En
Az 70 Puan Almış Olmak.
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İLAN TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi

: 01.03.2019

Son Başvuru Tarihi

: 15.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 19.03.2019
Sınav Giriş Tarihi

: 21.03.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 25.03.2019

İSTENEN EVRAKLAR
1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri
Fotokopileri)
5. ALES Belgesinin Fotokopisi
6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
(Bakaya durumda olmamak)
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile
gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan
edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr
adresinde yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların Web sitesinde belirtilen ilan detaylarını ve
başvuru koşullarını incelemesi gerekmektedir.
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

2077/2/1-1
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 13 (onüç) adet öğretim üyesi
alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi
Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir
dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir
belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus
Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil
bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans
tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora
veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını
kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan
başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.
NOTLAR:
1) Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılan birimlere başvuru yapacak öğretim üyelerinin
23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu
belgelendirmesi gerekir.
4) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme
Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca sözlü sınav
koşulu bulunmamaktadır.
5) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen
koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik
yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
8) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine
göre işlem tesis edilecektir.
9) 0 (332) 223 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi
alınabilir.
10) İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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Birimi/Bölümü

Unvanı

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Adedi

Doktorasını Endüstri Mühendisliği
alanında yapmış olmak. Sezgisel
Dr. Öğretim
Üyesi

1

optimizasyon yöntemleri ve enerji
planlama

konularında

bulunmak.

İngilizce

çalışmaları
ders

verme

yeterliliğine sahip olmak.

Endüstri
Mühendisliği

Doktorasını

Yöneylem/Harekat

Araştırması alanında yapmış olmak.
Dr. Öğretim
Üyesi

1

Tedarik zincir ağı, stok planlama ve
sezgisel

teknikler

konularında

çalışmaları bulunmak, İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik ve

Doçentliğini Şehircilik alanında almış

Mimarlık Fakültesi
Profesör

1

olmak. Kentsel mekânsal standartlar
ve

kentsel

tasarım

rehberleri

konularında çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini Mimarlık alanında almış
İç Mimarlık

Profesör

1

olmak. Yapım teknolojileri, strüktür
ve strüktür sistemleri konularında
çalışmaları bulunmak.
Doktora veya Sanatta yeterliliğini İç

Dr. Öğretim
Üyesi

Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında
1

almış olmak. İç mimarlık ve engelsiz
üniversite

tasarımları

konularında

çalışmaları bulunmak.
Doçentliğini

Üretim

Yönetimi

alanında almış olmak. Yönetim bilişim
Profesör

1

sistemleri, tedarik zinciri yönetimi ve
üretim sistemleri konusunda çalışmaları
bulunmak.

İngilizce

ders

verme

yeterliliğine sahip olmak.
Doktorasını İşletme alanında yapmış
Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Dr. Öğretim
Sistemleri

Üyesi

olmak. Bilişim sistemleri ve teknoloji
1

yönetimi

konularında

bulunmak. İngilizce

çalışmaları

ders

verme

yeterliliğine sahip olmak.
Doktorasını

Sayısal

Yöntemler

alanında yapmış olmak, Çok kriterli
Dr. Öğretim
Üyesi

1

karar verme yöntemleri ve tedarikçi
seçimi konularında çalışmaları olmak.
İngilizce ders
sahip olmak.

verme

yeterliliğine

1 Mart 2019 – Sayı : 30701

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Doçentliğini Psikiyatri alanında almış
olmak.
Profesör

1

Ruh

sağlığı

ve

toplum

psikolojisi ile gençlerde akademik
başarıyı etkileyen zihinsel ve ruhsal
faktörler

konusunda

çalışmaları

olmak.
Doçentliğini
veya
Profesör

1

Psikoloji,

Psikolojik

Psikiyatri

Danışmanlık

ve

Rehberlik alanlarından birinden almış
olmak.

Bu

alanlarda

çalışmaları

Psikoloji,

Psikiyatri

bulunmak.
Doçentliğini
veya

Psikoloji
Bölümü

Doçent

1

Psikolojik

Danışmanlık

ve

Rehberlik alanlarından birinden almış
olmak.

Bu

alanlarda

çalışmaları

bulunmak.
Doktorasını

Psikoloji

alanında

yapmış olmak. Çok uluslu çalışma
Dr. Öğretim
Üyesi

1

gruplarında çatışma yönetimi, stres
ve

performansa

yönetimi

etkisi

konularında

ile

stres

çalışmaları

olmak.
Doktorasını Psikoloji veya Psikolojik
Dr. Öğretim
Üyesi

1

Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından
birinde yapmış olmak. Bu alanlarda
çalışmaları bulunmak.

2005/1/1-1

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 3 (üç) adet
Araştırma Görevlisi ve 3 (üç) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) olmak üzere 6 (altı)
adet öğretim elemanı alınacak olup adaylarda aranacak asgari nitelikler ve değerlendirme takvimi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve
istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA
adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sayfa : 156

1 Mart 2019 – Sayı : 30701

RESMÎ GAZETE

İstenen belgeler:
1- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
2- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
3- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
4- Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
5- Transkriptleri (Lisans ve Yüksek Lisans transkriptlerinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü
sureti)
6- ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri, son 5 yıl içinde
alınmış)
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
9- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapanların 35 yaşını doldurmamış olması
gerekir.
Yabancı

Kadro

Unvanı

ALES

Dil

Sayısı

Araştırma

70

50

Görevlisi

(yetmiş)

(elli)

Birimi
Fakültesi

Bölümü

Mühendislik
ve Mimarlık

İç Mimarlık

Fakültesi

Özel şartlar
İç Mimarlık veya İç Mimarlık

1

ve

Çevre

Tasarımı

lisans

mezunu olmak.
İşletme,

Yönetim

Bilişim

Sistemleri, Endüstri Mühendisliği
Yönetim
Sosyal ve

Bilişim

Beşeri

Sistemleri

Araştırma

70

80

Görevlisi

(yetmiş)

(seksen)

Bölümü lisans mezunu olmak.
1

Yönetim

Bilişim

Sistemleri

alanında tezli yüksek lisans

Bilimler

yapmış veya yüksek lisans/

Fakültesi

doktora yapıyor olmak.
Psikoloji

Araştırma

70

50

Görevlisi

(yetmiş)

(elli)

Psikoloji
1

veya

Danışmanlık

ve

Psikolojik
Rehberlik

Bölümü lisans mezunu olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz
Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve

Öğretim
Rektörlük

Yabancı Diller

Görevlisi

Koordinatörlüğü

(İngilizce

70

90

(yetmiş) (doksan)

ders veren)

Edebiyatı, Amerikan Kültürü
3

ve Edebiyatı veya Çeviri Bilim
lisans mezunu olmak. Tezli
yüksek lisans derecesine sahip
olmak.

Resmi Gazete Yayım
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi
Sonuç Açıklanma Tarihi

:
:
:
:
:

01.03.2019
15.03.2019
20.03.2019
22.03.2019
26.03.2019

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
2005/2/1-1
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru Süresi: 01 MART 2019 – 15 MART 2019
Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2019 Saat:17.00
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kadro
Sayısı

Fakülte /
Enstitü

Unvan

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrahi

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Genel Cerrahi

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Anestezi ve
Reanimasyon

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Anestezi ve
Reanimasyon

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İç Hastalıkları

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Göz Hastalıkları

1

Anabilim Dalı

Açıklama
Genel Cerrahi Uzmanı olmak, ileri
laparoskopide deneyimi bulunmak.
Genel Cerrahi Uzmanı olmak, obezite,
endoskopik işlemler alanında çalışmaları
olmak ve bu alanda deneyimi bulunmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak,
malignant
MCA
enfarktlarında
dekompresif hemikraniektomi konusunda
çalışmaları olmak.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olmak,
timpanoplasti cerrahisinde desfluran ve
devofluran anestezisinin kan glukoz
düzeyleri
üzerine
etkilerinin
karşılaştırılması
üzerine
çalışmaları
olmak.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olmak,
Türkiye’de
erişkin
yoğun
bakım
ünitelerinde yüksek akış nazal oksijen
(HFNO) destek tedavi alan hastaların
karakteristik
özellikleri,
kullanım
endikasyonları
ve
yoğun
bakım
sonuçlarının
değerlendirilmesi
konularında
çalışması
olmak
ve
kardiyovasküler cerrahisi anestezisinde
(torakal epidural ve genel anestezi)
deneyimi bulunmak.
İç Hastalıkları Uzmanı olmak, akut ve
kronik brusellada T hücre alt tiplerinin in
vitro non spesifik mitojenik yanıtına dair
ve
vasküler
patolojiler
nedeniyle
girişimsel
işlemler
yapılmış
olan
hastaların dahili takipleri ile ilgili yazı,
çalışma ve tecrübelerinin bulunması ve
inflamatuvar
barsak
hastalıkları,
amebiyaz, girişimsel müdalehe gerektiren
vasküler
patolojiler
konusunda
çalışmaları olmak.
Göz Hastalıkları Uzmanı olmak, kornea
ve excimer lazer cerrahisi, ön segment
cerrahisi ve refraktif cerrahi, oküloplastik
cerrahi, lakrimal sistem cerrahisi, glokom
cerrahisi, pediyatrik oftalmoloji ve şaşılık
cerrahisi, tıbbi retina konularında
deneyimi bulunmak.
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Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Radyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kardiyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Patoloji

Kulak Burun
Boğaz

1

2

Tıp
Fakültesi

Doçent

Radyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Doçent

Dermatoloji

1

Tıp
Fakültesi

Doçent

Kardiyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Doçent

Kardiyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Doçent

Kulak Burun
Boğaz

1

Tıp
Fakültesi

Doçent

Tıbbi Onkoloji

1

Radyoloji Uzmanı olmak, obstetrik
görüntüleme konusunda deneyim sahibi
olmak, 4D obstetrik görüntüleme,
kardiyovasküler görüntüleme alanında
deneyimi bulunmak.
Radyoloji Uzmanı olmak, obstetrik
görüntüleme alanında deneyimli olmak,
renal transplant hastalarında biyopsi ve
komplikasyonlarında
konularında
çalışmaları olmak.
Kardiyoloji Uzmanı olmak, sağ ventrikül
çıkış yolu kaynaklı sık ventrikül erken
vurularının sol ventrikül diyastolik
fonksiyonları üzerine etkisi ve serum Nterminal proBNP düzeyleri ile ilişkisi ile
ilgili bilimsel çalışma veya tez yapmış
olmak.
KBB Uzmanı olmak, en az 5 yıl
odyometri bölümünde çalışmış olmak ve
ders anlatmış olmak, ses hastalıkları
konusunda deneyimi bulunmak.
Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
Radyoloji Uzmanı olmak, koroner
görüntüleme,
prostat
görüntüleme,
nonvasküler
girişimsel
işlemler
konularında deneyimi bulunmak.
Dermatoloji Uzmanı olmak, atopik
dermatitli çocuk hastalarda probiyotik
kullanımının etkisi üzerinde çalışmaları
olmak.
Kardiyoloji
Uzmanı
olmak,
kalp
yetmezliğinde pil uygulamaları ve bunun
dolaşım üzerine etkileri konusunda
çalışmaları ve deneyimli olmak.
Kardiyoloji Uzmanı olmak, koroner akım
rezervi, kadınlarda kalp hastalıkları, doku
doppler eko, kardiyolojide epidemiyolojik
çalışmaları olmak.
KBB Uzmanı olmak, burun tıkanıklığı
cerrahisinin
hasta
tarafından
değerlendirilmesi konusunda çalışmaları
olmak.
Tıbbi
Onkoloji
Uzmanı
olmak,
kemoterapi nefrotoksisitesindeki prediktif
biyomarkerlar üzereinde çalışmaları
olmak.
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Tıp
Fakültesi

Doçent

Nefroloji

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Kardiyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Kardiyoloji

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Üroloji

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Üroloji

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Kulak Burun
Boğaz

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Genel Cerrahi

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Genel Cerrahi

1

Tıp
Fakültesi

Profesör

Tıbbi Fizyoloji

1

Eczacılık
Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Farmasötik
Mikrobiyoloji

1

Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü

Profesör

1
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Nefroloji Uzmanı olmak, yaşlılarda
Sistatin C üzerinde çalışma yapmış,
böbrek nakli ve dializ konusunda
deneyimli olmak.
Kardiyoloji Uzmanı olmak, kardiyak
elektrofizyolojide deneyimli olmak.
Kardiyoloji Uzmanı olmak, invaziv
kardiyoloji alanında deneyim sahibi
olmak, perküton koroner girişim alanında
deneyimli olmak.
Üroloji Uzmanı olmak, üroonkoloji
alanında deneyimli olmak ve hayvan
deneylerine ait makalesi olan, laparoskopi
alanında eğitim almış olmak.
Üroloji Uzmanı olmak, üriner sistem taş
hastalığı, ESWL (vücut dışı şok dalga ile
taş kırma) sonrası oluşan apoptozis,
böbrek
ve
testis
dokusunda
iskemi/reperfüzyon
hasarı
üzerinde
çalışmaları olmak.
KBB Uzmanı olmak, otolojik cerrahi
eğitiminde alternatif hayvan modelleri
üzerinde çalışmaları olmak.
Genel Cerrahi Uzmanı olmak, morbit
obezite cerrahisinde deneyimli olmak ve
bu alanda araştırmaları ve yayınları
olmak.
Genel Cerrahi Uzmanı olmak, karaciğer
ve
pankreas
cerrahisi
konusunda
yurtdışında en az bir yıl eğitim görmüş,
bu konuda çalışmalar yapmış ve bunları
yayınlamış olmak, minimal invaziv
karaciğer
ve
pankreas
cerrahisi
konusunda deneyimli ve bu konuda
eğitici olarak görevler almış olmak,
karaciğer nakli ve kadavradan organ
çıkarımı konusunda deneyimli olmak,
Avrupa Karaciğer-Pankreas Cerrahisi
Yeterlilik (Board) Belgesi (FEBS-HPB)
sahibi olmak.
Fizyoloji alanında doktora yapmış ve
akupunkturun nörofizyolojik etkileri
üzerine araştırma ve yayınları olmak.
Farmasötik
Mikrobiyoloji
alanında
doktora yapmış ve üriner enfeksiyonlar
üzerinde çalışmaları olmak.
Sağlık Yönetimi ve organizasyonu
alanında
uzman
olmak,
sağlık
kurumlarında performans ölçüm ve
analizi ile sayısal karar verme yöntemleri
alanında çalışmış olmak.
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.
İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara
Üniversitemizin web sayfası www.maltepe.edu.tr den ulaşabilirler.
Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime
şahsen veya posta yoluyla yapılır.
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya
belirtilen sürede Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Fakülte /
Yüksekokul

Akademik
Bölüm / Program

Personel

Sayı

Koşullar
Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve

Öğretim

Hukuk Bölümü
Adalet Programı

1

Görevlisi

Tezli Yüksek Lisans eğitimini İktisat
ya da İşletme alanlarının birinde
tamamlamış olmak.

Meslek

Lisans

Ulaştırma

Yüksekokulu

Hizmetleri Bölümü
Sivil Havacılık

mezunu

belgelendirmek
Öğretim
Görevlisi

Kabin Hizmetleri

2

olmak

koşuluyla

ve
lisans

eğitimi sonrası Havacılık alanında en
az 5 yıl çalışmış olmak. Ayrıca
alanında yükseköğretim kurumlarında

Programı

ders verme deneyimine sahip olmak.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi

: 01.03.2019

Son Başvuru Tarihi

: 15.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.03.2019
Sınav Tarihi

: 20.03.2019

Sınav Sonuç Tarihi

: 22.03.2019
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili
hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
şarttır.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.
3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak şartı aranır.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-vebelgeler)
2. ALES Belgesi
3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
4. Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Fotoğraf (1 adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans
mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)
8. Lisans Transkripti (4)
9. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları
ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da
çalışanlar için hizmet belgesi)
10. Askerlik Belgesi (1)(3)
11. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
AÇIKLAMALAR:
(1)
Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul
edilmektedir.
(2)
Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
kabul edildiğini gösteren belge.
(3)
İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin fotokopilerinin
(e-devlet’ten alınan belgeler hariç) Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter
Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
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Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript
belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre
eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
1- Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
2- Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece
Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.
Sınav Takvimi:
Başvuru başlangıç tarihi
: 01.03.2019
Son başvuru tarihi
: 15.03.2019
Ön değerlendirme açıklama tarihi
: 22.03.2019
Giriş sınavı tarihi
: 26.03.2019
Nihai değerlendirme tarihi
: 29.03.2019
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi : www.pau.edu.tr
(4)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)
İlan
No

Birim

Bölüm

Program

Çameli Meslek Mimarlık ve Şehir
Tapu ve Kadastro
Yüksekokulu
Planlama
1

2

Adet Der
1

4

Başvuru Adresi
PAÜ Rektörlük
Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Tapu Kadastro, Şehir ve Bölge Planlama, Harita Mühendisliği veya Harita ve
Kadastro Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Çameli Meslek Mimarlık ve Şehir
Tapu ve Kadastro
Planlama
Yüksekokulu

1

2

PAÜ Rektörlük
Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak. SAP 2000 belgesine sahip olmak

3

4

5

Honaz Meslek
Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri

1

5

Honaz Meslek
Yüksekokulu

Özel Şart: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Serinhisar
Meslek
Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma
ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

2

4

PAÜ Rektörlük
Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: İşletme ya da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu
olmak. İşletme ya da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri tezli yüksek lisans mezunu
olup, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 8 yıl tecrübe sahibi olmak.
Tavas Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri

3

2

PAÜ Rektörlük
Personel Daire
Başkanlığı

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi Anabilim Dallarının birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu
olmak.
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018
Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak
sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin
www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
S.NO

UNVANI

SAYI

1

Hemşire

7

2

Hemşire

10

3
4
5
6

Hemşire
Ebe
Sağlık Teknikeri
Diğer Sağlık Personeli

17
1
4
1

ARANAN NİTELİKLER
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en
az 2 yıl çalışmış olmak.
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek
şartıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak.
Odyometri bölümü önlisans mezunu olmak.

Başvuru Tarihi : 01/03/2019-15/03/2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na
şahsen yapılacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2 - 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,
Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak
istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen
yapılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve
başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2 - KPSS Sonuç Belgesi
3 - Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin
edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5 - Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi
ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o
işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta
primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
6 - Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl
belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.
AÇIKLAMALAR:
1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade
edilmeyecektir.
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–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
–– Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
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–– Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler
İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2019/18)
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–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-2 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8443-3 Sayılı Kararı
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İlgili
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Senetlerinin Günlük Değerleri
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