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Madde 1 — 11/11/1997 tarihli ve 23167 sayılı Resmî Gazctc'de yayımlanan Türkiye 

Masa Tenisi Federasyonu Yarışma Yünctmcliği 'nin adı "Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliği" 

olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8 — • Antrenörler, federasyonca vi/.esi yapılmış lisansını başhakeme ibraz et

mek sureliyle lakım ve sporcuların başında yarışma alanına girebilirler." 

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 

" M i n i k kategoride yer alan sporcular, bir üst kategoride yarışabilirler. Ancak; iki ve 

daha fazla üst kategoride yanşamazlar.*' 

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23 — Takım yarışmaları ve ferdi yarışmalarda kuralar; Federasyon maçları 

için yarışma tarihinden en az 10 gün önce Federasyonda, i l yarışmaları için yarışırla tarihin

den 3 gün önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çekilir." 

Yünüme ve İdare Bolümü Sayla : I 
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Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24 — Masa tenisi yarışmalarından takım yarışmalarında, ilk üç takıma kupa 

ve ilk üç takımın 5 maçlık sistemde (5 tek) oynayan 4 oyuncusuna, 5 maçlık sistemde (4 tek, 

1 çift) oynayan 4 oyuncusuna, 7 maçlık sistemde (6 tek, 1 çift) oynayan 5 oyuncusuna ve ant

renörüne madalya, ferdi yarışmalarda ise her birinciye kupa ve ilk 4 sporcuya madalya verilir." 

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 28 — Klasman turnuvaları her yarışma sezonunda il ve ilçelerde en az iki de
fa Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde düzenlenir." 

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonalarına, klasman turnuva-
larını ve i l birinciliklerini yapmış illerin tescilli kuruluşları ve sporcuları Federasyonca belir
lenen kontenjan dahilinde ve aynı kulüpten en fazla iki takım olmak kaydıyla katılabilirler. 

Türkiye Şampiyonalarındaki seri başlan bir yıl önceki şampiyonalarda elde edilen sı
ralamaya göre belirlenir. 

Federasyon; bir sezon önce yapılan Türkiye Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren 
tescilli kuruluş ve lisanslı sporcuları. Minik, Yıldız, Genç veya A Mil l i Takım aday kadrola-
rındaki seçilmiş sporcuları veya onların takımlarını, kontenjan dışında olsalar bile Türkiye 
Şampiyonalarına davet edebilir. 

Şampiyonalar: 

Tek Erkek - Tek Bayan 

Çift Erkek - Çift Bayan 

Karma 

yarışmalarını da kapsayabilir. 

Ferdi yarışmalar tek eleme usulü ile oynanır. Aynı kulübün iki oyuncusu mümkün 
olan en son turlarda karşılaşacak şekilde fikstüre yerleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatanda
şı olmayan sporcular takım yarışmaları dışındaki yarışmalara katılamazlar. 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan spor kulübü federasyo
nunun öngördüğü uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eder." 

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Liglerde oynayan takımlar, süper lig hariç bütün yarışmalarda mutlaka gençler kate
gorisinde bir oyuncu oynatacaklardır. Kulüpler herbir ligde sadece bir takım ile temsil edilir
ler." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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Madde 8 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 32 — İl klasman yarışmaları; her yarışma sezonunda i l genelindeki tüm tes

cilli kuruluşlar ve lisanslı sporcuların katılıp, her biri Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler 

kategorilerinde ayrı ayrı il klasmanını oluşturduğu en az iki turnuvadan ibarettir. Bunlar Klas

man ve İl Birinciliği turnuvalarıdır. 

Takım maçları en çok 5 takımdan oluşan gruplarla başlayıp, sıralama maçları ile so

nuçlanır. Bir sezon önceki eş turnuvanın puanları çıkarılıp, yerine son klasman turnuvasının 

puanlan konmak suretiyle i l klasmanları ve o ilin ferdi klasmanları belirlenir. 

İl takımları ve lisanslı sporcular bu klasmanlara ve federasyonca belirlenen kontenja

na göre Türkiye Şampiyonalarına katılırlar. 

Federasyon gerekli gördüğü ilçe ve beldelere, şampiyonalara katılabilmeleri için kon

tenjan verebilir. 

İl klasman yarışmaları Türkiye Şampiyonalarından en az 15 gün önce tamamlanmış 

olmalıdır. 

Puanlama EK-1 'deki puan cetveline göre yapılır." 

Madde 9 —: Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33 — Federasyonca düzenlenen şampiyonalarda; her kategorideki takım ya-

rışmalarında, Türkiye Şampiyonalarındaki sıralamaya göre seri başlan belirlenir. 

İl yarışmalarında, önce Türkiye Şampiyonasına sonra i l klasmanına göre seri başlan 

saptanır." 

Madde 10 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34 — Federasyon yarışmalarında bayların belirlenmesinde, Türkiye Şampi-

yonasındaki ferdi sıralama geçerlidir. 

Federasyon, Mi l l i Takımlar aday kadrolarında yer almış başarılı sporculardan çeşitli 
nedenlerle sıralama dışında kalmış olanlar içerisinden ve yetenekli genç sporcular arasından 
tali baylar seçebilir. 

İl yarışmalarında ise önce Türkiye Ferdi sıralamaları sonra i l klasmanları geçerlidir." 

Madde 11 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi ile 31 inci maddesinin 2 nci fıkra-
sı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütün 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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EK -1 

KLASMAN TURNUVALARI PUAN CETVELİ 

KLASMAN YARIŞMALARI İL BİRİNCİLİKLERİ ve ŞAMPİYONALAR 

TAKIM FERDİ TAKIM FERDİ 
1 80 80 120 120 
2 68 68 102 102 
3 60 57 90 85 
4 54 57 80 85 
5 48 40 72 60 
6 42 40 63 60 
7 38 40 57 60 
8 34 40 51 60 
9 32 25 48 38 

10 30 25 45 38 
11 28 25 42 38 
12 26 25 39 38 
13 24 25 36 38 
14 22 25 33 38 
15 20 25 30 38 
16 18 10 27 38 
17 16 10 24 15 
18 14 10 21 15 
19 12 10 18 15 
20 10 10 15 15 
21 8 10 12 15 
22 6 10 9 15 
23 4 10 6 15 
24 2 10 3 15 
25 10 15 
26 10 15 
27 10 15 
28 10 15 
29 10 15 
30 10 15 
31 10 15 
32 10 15 

Yün'ıtıne ve İdare Dölümü Sayfa : 4 
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İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrenci eğitim-öğretimi 
bu Yönetmeliğe göre yürütülür. Öğrencilerin İstanbul Tıp Fakültesi'nden diploma alabilme
leri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sı
navları başarmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapıla
cak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Madde 2 —- İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimin amacı, yeterli temel tıp bi
limleri bilgisi verilmiş ve bilgisinin üzerine klinik bilimlerine ait bilgi ve beceriler eklenmiş, 
içinde yetiştiği toplumun ve bireylerin sağlık sorunlarına çağdaş ve ileri düzeyde çözümler 
getirebilecek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda düşüncelere sahip hekimler yetiştirmektir 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt ve Derslere Devam 

Fakülteye Kayıt ve Kimlik Kartı 

Madde 3 — İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydolmak için Merkezi 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında İstanbul Tıp Fakültesini kazanmış olmak ve başka 
bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Yüksek öğretim kurumları arasında 
yatay ve dikey geçişlerle ilgili hükümler saklıdır. 

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uygulanacak ilkeler yasa hükümleri çerçeve
sinde yetkili kurullar tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri tamamlanan her öğ
renciye bir kimlik kartı ve öğrenci karnesi verilir ve öğrenci dosyası açılır. Öğrenci dosyası
na, öğrencinin devam edeceği dersler ve öğretimi ile ilgili diğer çalışmalar kaydedilir. Her öğ
renci kayıt işlemini bizzat yaptırır. Posta veya vekaletname ile kayıt yapılamaz. Özel durum
larda Fakülte Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen esaslar, yönetmelik, ilke ve kararlar çerçe
vesinde kesin karar verir. 
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İstanbul Üniversitesi veya ÖSYM (Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi)'nin belirle
diği süre içinde Fakülteye kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia 
edemezler. 

Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan 
kimlik kartları öğrencilerin dosyasında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisi
nin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu itanla birlikte emniyet 
makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden verilen bu bel
geye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yazılarak onaylanır. 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Madde 4 — Her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esas
lar uyarınca, öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğ
renim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim üc
reti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, 
ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir 
aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğre
timi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğren
cilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Öğrenci katkı pa
yı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çı
kan öğrencilerin hakları saklıdır. 

Bakanlar Kurulunca kayıt ücreti alınmayacağı belirlenen öğrencilerden kayıt ücreti 
alınmaz. 

Kayıt Yenileme 

Madde 5 — Öğrenciler her yarıyıl başında, Üniversite veya Fakülte Yönetimi tarafın
dan belirlenen ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Öğ
renci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlamayan öğrencinin kayıt
ları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavla
ra giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Üst üste 
dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrencinin 
Fakülte ile ilişkisi kesilir. 

Derslere Yazılma 

Madde 6 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin planında o yarıyıl 
için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Fakülte Öğrenci Bürosuna yazılı 
olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Öğrenciler bu işlemi, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurul
larınca belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. 

Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma 
ve sınavlara girme hakkını kaybeder. Öğrenciler, derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllar
dan tekrarlamak zorunda oldukları bir ders varsa o derse, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek 
zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyıl derslerine yazılabilmek için, bir önceki öğ-
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retim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyıl dersine; bahar yarıyıl derslerine yazılabilmek 
için de, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyıl dersine öncelikle ya
zılmak zorundadır. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 7 — Eşdeğer Yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler Fakülte Yönetim 
Kurulunun belirlediği kontenjan dahilinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve 
Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "İstanbul Üniversitesi L i 
sans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. Genel hükümlere aykırı olma
mak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 8 — Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydı
nı yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasın
da aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bu
lunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-
öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, geldi
ği yüksek öğrenim kurumunda aldığı ve başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden geç
miş kabul edilebileceğini karara bağlar. Bu şekilde kazanılmış öğrenim süresi olduğu takdir
de bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşürülür, 
programın kalan dersleri kalan süre içerisinde başarı ile bitirilmelidir. 

Derse Devam Zorunluluğu 

Madde 9 — Öğrenciler ilk kez yazıldıkları veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlaya
cakları kuramsal derslerin en az %70'ine, uygulamaların en az %80'ine devam etmek zorun
dadırlar. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu veya ders bitimi sınavına gire
mezler. Öğrencilerin devam kontrolü, yoklama zorunluluğu içerir ve öğretim biriminin so
rumluluğundadır. 

Öğrenciler Fakülte binaları ve alanlarında Üniversitenin kılık kıyafet genelgelerine 
uymak zorundadır. 

Öğrencilerin klinik nöbetlere katılmaları 6 ncı yıla kadar giderek artan bir sıklıkla 
özendirilir, 4 ve 5 inci yıllarda anabilim dalları zorunlu nöbet koyabilir, 6 ncı yılda ise nöbet 
zorunludur. 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

Eğitim-Öüğretim 

Madde 10 — Öğretim ve Eğitimin Örgütlenmesi : 

a) Öğretim Birimi: Dersi vermekle yükümlü anabilim veya bilim dalıdır. Bir kuruluşa 
bağlı olmaksızın verilen dersler için öğretim birimi, öğretimin en büyük bölümünü yapmakla 
görevli öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi tarafından temsil edilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 7 
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b) Eğitim Koordinasyon Kurulları: Üç yılda bir her yılı temsilen o yılda dersi bulunan 
öğretim birimlerinin akademik kurullarınca seçilecek birer öğretim üyesinden veya dersi ve
ren öğretim görevlisinden oluşur. 

Her yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu kendi aralarından birini başkan seçerler. Eği
tim Koordinasyon Kurulları gerekli hallerde, kurul dışındaki birimlerin ve öğrenci temsilcisi
nin de kurula katılmasını isteyebilirler. 

Birden fazla öğretim birimini ilgilendiren derslerin programları, ilgili birimlerin belir
leyeceği birer öğretim üyesinin oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanır ve Eğitim Koor
dinasyon Kurullarına sunulur. 

c) Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu: Dekan, dekanın görevlendireceği bir dekan yar
dımcısı, bölüm başkanları ve her yılın koordinasyon kurulu başkanından oluşur. Komisyonun 
başkanı, dekan veya dekanın belirleyeceği bir dekan yardımcısı veya bölüm başkanıdır. 

d) Eğitim Koordinasyon Kurulları ve Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu 1 Ekim-31 
Mayıs tarihleri arasında düzenli olarak ayda en az bir kere toplanır. Eğitim Koordinasyon Ku
rulları Dekan veya başkanları tarafından, Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu Dekan tarafından 
her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Madde 11 — Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu, öğretim-eğitim ve sınavların genel 
planlamasını yapmak ve öğretim birimleri tarafından yapılacak öğretimin konuları arasında 
koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Komisyon ayrıca eğitim faaliyetlerinin verim ve et
kinliğini değerlendirecek çalışmalar yapar; tespit ve önerilerini öğretim yılı sonunda Fakülte 
Kuruluna sunar. 

Eğitim Koordinasyon Kurulları, derslerin konularını, bunları vermekle yükümlü bi
rimleri ve görevlileri, konuların koordinasyonunu belirlemekle yükümlüdür. Eğitim Koordi
nasyon Kurulları, hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgesini Nisan ayı içinde Öğretim-Eğitim 
Ana Komisyonuna gönderir. 

Öğretim-Eğitim Ana Komisyonu öğretim ve sınav çizelgelerine son şekli vererek 
Fakülte Kurulunun onayı için Mayıs ayı içinde Dekanlığa sunar. Çizelgeler öğretim yılının 
başladığı tarihte öğrencilere duyurulur. 

Öğretim ve sınavlar ilgili çizelgelere uyacak şekilde öğretim birimlerince gerçekleşti
rilir. 

Dersler 

Madde 12 — İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, kuram
sal dersler, uygulamalar, stajlar, kırsal hekimlik, seminerler, konferanslar, klinik nöbetleri ve 
benzeri çalışmalardan oluşur. Uygulama ve laboratuar çalışmalarıyla birlikte yürütülebilecek 
olan söz konusu çalışmalar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Kuramsal derslerin 
haftada 1 saati 1 kredi, uygulamalar ve diğer çalışmaların 1 saati 1/2 kredidir. 4 ve 5 inci yıl
larda dönüşümlü okutulan derslerin kredileri kuramsal ders saatleri ve staj sürelerine göre he
saplanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 

Tıp Doktorluğu öğretim ve eğitimi altı yılda, ayrıntıları aşağıda gösterilen 3 dönemde 
gerçekleştirilir: 

DÖNEMİN ADI ÖĞRETİM YILI 

- Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Dönemi Birinci ve ikinci yıllar 

- Klinik Bilimleri Dönemi Üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar 

- İnternlik Dönemi Altıncı yıl 

Bir dönemden diğer döneme geçmek için önceki dönemin bütün derslerinin başarılmış 
olması gerekir. 

Eğitim - öğretim yılı ilk üç yılda güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl, ara 
sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. 
Cumartesi, Pazar, resmi tatil günleri, 10 Kasım, 14 Mart ve yıl sonu sınav günleri eğitim-öğ
retim günü sayılmaz. Türk Dili , Yabancı Dil , Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sı
navları Cumartesi günü yapılabilir. İlk üç yılda güz yarıyılı Üniversite Senatosu aksine karar 
almadıkça Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Üniversitenin hazırlayacağı takvime göre ta
mamlanır. Güz yarıyılında yapılan sınavlardan sonra eğitim öğretime 2 hafta ara verilir. Dör
düncü ve beşinci yıllarda eğitim dönemi Eylül ayının ilk haftasında başlar ve 42 hafta sürer. 
İnternlik dönemi Ağustos ayının ilk iş günü başlar ve bir yıl sürelidir. Fakülte Kurulu, eğitim 
programına gerekli gördüğü takdirde ilave olarak zorunlu veya seçmeli dersler koyabilir. 

Eğitim Koordinasyon Kurulları ile Eğitim-Öğretim Ana Komisyonunun teklifi ve Fa
külte Kurulunun onayı ile derslerin kuramsal ve uygulamalı saatleri azaltılıp çoğaltılabilir ve 
okutulduğu yarıyıl değiştirilebilir. 

Ortak Zorunlu Dersler 

Madde 13 — 1) 2547 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zo
runlu derslerden: 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati 
olmak üzere, ilk iki yarıyılda, 

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk iki ya
rıyılda, 

c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere, ilk iki yarı
yılda, 

d) Güzel Sanat Dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi; zorunlu olmamak 
kaydıyla, iki yarıyılda birer saat okutulur. 

II)Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve 
derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonundâ aşağıda yazılı esaslar
la, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. 
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Beden Eğilim ve Güzel Sanallar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim ele
manı, her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına. 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkım da kullanarak "Geçer" veya 
"Başarısı/" şekilde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa testim eder. Bu değerlen
dirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan öğ
renciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. 

Madde 14 — Birinci yılda tıp eğitimi için gerekli temel bilimler, yabancı dil ve bilgi
sayar uygulamaları konusunda bilgi ve beceri sağlanır, hücre ve doku düzeyinde normal vü
cut işleyişi ile i lgil i bilgiler verilir. Tıpta Bilgisayar dersinde bilgisayar konularına ek olarak 
Tıbbi Otomasyon, Klinik vc Biyomcclikal Mühendislik temci ders ve uygulaması, i lgi l i öğre
tim birimi tarafından Halk Sağlığı Anabilinı Dalı ile koordine edilerek integre eğilim şeklin
de anlatılır. 

Birinci yılda (Temel Tıp Bilimleri Döneminin birinci yılında) okutulacak dersler, kre
dileri ve haftalık ders saatleri olarak, aşağıda gösterilmiştir. 

I .YIL 

I . Y A R I Y I L 

Temel liiyofııık 

Organik Kimya (I Ay). 

Temci Biyokimya 

Tıbhi Biyoloji 

Davranış vc İletişim Ritimleri 

Temel Biyoistatistik 

Tıpta Bilgisayar 

Atatürk İlkeleri ı c İnkılap Tarihi -1 2 

Hasla Bakımı ve İlk Yardım 0 

Türk Di l i -I 

Tıp Tarihi 

Yabancı Di l -1 

Toplam: 

Ders sauli/lıat'ta 

Kuramsal L'yuıılama Kredi 

2 I 2.5 

2.5 

2.5 

3 

2.5 

2 

2 

I 

2 

I 

2 

23 

2 .YARIYII . 

Ders saati/hafta 

Kuramsal Uygulama Kredi 

Protein Biyokimyası 

Temel Genetik 

Halk Sağlığına Giriş 

Lokomoınr Sistem Anatomisi 2 

Genci Histoloji 2 

Genel Fi/.yoloji 2 

Alaturk İlkeleri vc İnkılap Tarihi -2 2 

(îtucl Sandlhır vcu Bcdfîn Kgiııını 0 

I ürk Di l i -2 2 

Yabancı Di l - 2 2 

Toplam: ') 

2.5 

2,5 

3 

2.5 

2.5 

2.5 

2 

2 

21,5 

Yürütme vc İdare Bölümü Sayla : 10 
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L o k o m o l o r S is tem A n a t o m i s i dersi k a p s a m ı n d a , ayr ın t ı l a r ı I inc i y ı l ın E ğ i t i m K o o r 

d inasyon K u r u l u t a r a l ı n d a n bel i r lenmek ü / e r e Radyo lo j ik A n a t o m i k o n u l a r ı da yer al ır ve bu 

dersler R a d v o d i a g n o s t ı k A n a b i l i n ) Dal ı t a r a f ı n d a n ver i l i r . 

İlk Y a r d ı m dersi A n e s i e z i y o l o j i A n a b i l i n ) Da l ı . A c i l Cer rah i ve A c i l D a h i l i y e b i r imle 

ri t a r a r ı n d a n y i i r i i l i i lUr . 

T e m e l B i l i m l e r d e k i dersler in entegrasyonunu I inc i y ı l ın E ğ i t i m K o o r d i n a s y o n K u r u 

lu , i l g i l i ö ğ r e t i m b i r i m i b a ş k a n l a r ı veya s o r u m l u l a r ı ile g ö r ü ş e r e k yapar. 

M a d d e 15 - İk inc i y ı l d a ö ğ r e n c i n i n normal insan y a p ı s ı n ı organ ve sistemler d i ize-

y inde k a v r a m a s ı , l abo ra l t ı va r ve muayene y ö n t e m l e r i n i uygu layab i lmes i hedeflenir. İkinci yı l 

da (Temel T ı p M i l i m l e r i D ö n e m i n i n i k i n c i y ı l ı n d a ) okutulacak dersler, kredi ler i ve haftal ık 

ders saatleri olarak, a ş a ğ ı d a gös t e r i lm i ş t i r . 

I I . Y I L 

3 . Y A R I Y I L 

Anaınım 

Ö / d llısınlujı 

K:ır»!ıyo|Hilır'inL'r '-^ Kar. HAOIO'IM 

Rıynlı/ık 

Hiyokımya<la Mclaholik Yollar 

(.'K'IU'I Mıkıobiynlojı 

Ttıpkıın: 

Ders <.aalı/lı»(la 

Kuramsal I yuulama Kıcdi 

.« -'• S 

4. Y A R I Y I L 

Ders s.ıan/İKifr.ı 

Kıııanısal l vuıılama Kredi 

T'»piVr:ı;VK \-.' \oro 'Vıaıoıııı 1 

5 r.nıbrıyolojı 2 

S Kontrol Sislenilen, Sinilirim 

ve Unsalımı lı/yolojisı -1 

6 

•1.S 

2,5 Doku ıv (icn Biyokimyası 2 I 2.5 

2.5 l'ıhbı Mıkrobıvoloıi r.ırıı/ıLolon 3 2 ••! 

(iıial Sanallar m:\ Halın luılııııi 0 2 

Hecen l.aboralııvarı 0 2 

2(1.5 Toplam: 15 12 19 

A n a t o m i dersi p r o g r a m ı k a p s a m ı n d a , ay r ın t ı l a r ı 2 nc i y ı l ı n E ğ i l i m K o o r d i n a s y o n K u 

rulu t a r a f ı n d a n be l i r lenmek ü z e r e R a d y o l o j i k A n a t o m i k o n u l a r ı da yer a l ı r ve bu dersler R a d -

yod iagnos l ik A n a b i l i m Dal ı t a r a f ı n d a n ver i l i r . 

Bece r i L a b o r a t u v a r ı A n e s i e z i y o l o j i ve Rean imasyonunun s o r u m l u l u ğ u n d a d ı r . Ders ler 

i l g i l i A n a b i l i m D a l l a r ı ile k o o r d i n c l i yü rü tü lü r . 

Yürütme ve İdare Holıimii Sayla : 11 
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Temel Bilimlerdeki derslerin entegrasyonunu 2 nci yılın Eğitim Koordinasyon Kuru
lu ilgili anabilim dalları ile görüşerek yapar. 

Madde 16 — İlk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, Klinik Bilimleri 
dönemine devam etmemeleri halinde. Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir. 

Madde 17 — Üçüncü yılda öğrencinin organ ve sistem patolojilerini kavraması, has
taya yaklaşım ve temel muayene yöntemlerini uygulayabilmesi amaçlanır. 

Üçüncü yılda okutulacak dersler, kredileri ve haftalık ders saatleri olarak, aşağıda gös
terilmiştir. 

III. YIL 

5. YARIYIL 

Ders saati/hafta 

Kuramsal Uygulama Kredi 

1- Klinik Bilimlere (Giriş) 

İç Hastalıklarına (Giriş) 5 4 7 

Cerrahiye (Giriş) 2 2 3 

Kadın Hast. ve Doğum (Giriş) I O 1 

Çocuk Sağlığı ve Hast. (Giriş) 2 2 3 

2-Patoloji 4 3 5,5 

3- Farmakolojiye (Giriş) 1 1 1,5 

4- Klinik Bakteriyoloji 2 1 2,5 

5-Türk Tıp Tarihi ve Deontoloji 2 0 2 

6- Klinik İmmünoloji 2 0 2 

Toplam: 21 13 27,5 

6. YARIYIL 

Ders saati/hafta 

Kuramsal Uygulama Kredi 

1-Klinik Bilimler 

İç Hastalıkları 5 4 7 

Cerrahi 2 0 2 

Kadın Hast. ve Doğum 1 O 1 

Çocuk Sağlığı ve Hast. 2 2 3 

2-Klinik Patoloji 4 3 . 5,5 

3-Temel Farmakoloji 2 1 2,5 

4- Klinik Mikoloji, Viroloji ve 

Parazitoloji 2 1 2,5 

5-TıbbiEtik 1 O 1 

6-Klinik Biyokimya 2 1 2,5 

Toplam: 21 12 27 

İç Hastalıkları konulan içerisinde Fizyopatoloji, Göğüs Hastalıkları Semiyolojisi, 
Kardiyoloji Semiyolojisi, İnfeksiyon Hastalıkları Semiyolojisi, Nörolojik Semiyoloji, Psiki
yatrik Semiyoloji konularına; Cerrahi konuları içinde Üroloji, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi 
ve Çocuk Cerrahisi konularına uygun sayıda ders saatleri ayrılır. Bu dersler ilgili Bilim ve 
Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından verilir. 

Klinik İmmünoloji dersi ayrıntıları Eğitim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlen
mek üzere Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı tarafından verilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12 



6 Eylül 1999 - Sayı: 23808 RESMİ GAZETE Sayfa: 13 

Türk Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik dersi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı ve Eğitim 

Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir. 

Bu yılın klinik dersleri ilgili klinik Anabilim Dallarıyla entegre olarak anlatılır; bu dü

zenlemeyi 3. yılın Eğitim Koordinasyon Kurulu ilgili Anabilim Dalı başkanları ile görüşerek 

yapar. 

Madde 18 — 4 ve 5 inci yıllarda klinik eğitim dönüşümlü olarak yapılır. Bu dönem

lerin sonunda öğrencilerin temel tanı ve tedavi kurallarını uygulayabilecek biçimde Öğrenme

si hedeflenir. Dört ve Beşinci yıllardaki dersler, kredileri ve toplam ders saatleri olarak, aşa

ğıda gösterilmiştir. 

IV.YIL 

Toplam ders saati 

Kuramsal UvKulamalı Kredi 

Klinik Farmakoloji 51 - 3,5 

İç Hastaldclan 115 120 12 

Kardiyoloji 45 20 4 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 90 70 9 

Genel Cerrahi 77 70 8 

Radyodiagnostik 26 1,5 

Halk Sağlığı 56 14 4,5 

Klinik Biyoistatistik 14 14 1,5 

Göğüs Hastalıkları 36 , 40 ^ 4 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 72 60 7 

Ortopedi ve Travmatoloji 52 40 5 

Toplam: 634 448 60 

Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa: 13 
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V . Y I I . 

Ku ramsa l U y g u l a m a l ı K r e d i 

İç H a s t a l ı k l a r ı 16 21 2 

K l i n i k Uarmakolo j i vc Tedav i 24 0 2 

Klinik Bakteriyoloji ve İıılcksiyon llasialıklaıı 16 30 2 

G ö ğ ü s , K a l p vı: D a m a r Cer rah i s i 16 30 2 

Ç o c u k S a ğ l ı ğ ı u : H a s t a l ı k l a r ı 14 119 5 

N ö r o l o j i 40 42 4 

Nöroş i ru r j i 25 42 3.2 

A d l i T ı p 30 10 2.5 

l ' s i k i y a l r i 40 16 3.4 

Ç o c u k R u h S a ğ l ı ğ ı vc H a s t a l ı k l a r ı 13 4 I 

Ç o c u k Cer rah i s i 7 16 1 

Dermato lo j i 22 30 2.6 

N ü k l e e r T ı p « ' 0 0.5 

R a d y o d i a g n o s ı i k 20 30 2,5 

l- ' izikscl T ı p ve Rehab i l i t a syon 16 26 2 

T ı b b i l î ko lo j i ve H i d r o k l i ı n a l o l o j i 6 3 0,5 

D e n i z ve Sua l t ı H e k i m l i ğ i 2 I 0.2 

A n e s l e z i y o l o j i ve R c a n i m a s y o n 17 6 1.5 

R a d y a s y o n O n k o l o j i s i IX 30 2.4 

G ö z H a s t a l ı k l a r ı 22 30 2,5 

K u l a k B u r u n B o ğ a z H a s t a l ı k l a r ı 21 30 2,5 

Üro lo j i 22 30 2.5 

Plast ik vc R e k o n s i r ü k l i f Ce r rah i 22 30 2,5 

K a r d i y o l o j i 20 30 2,5 

T o p l a m : 457 606 53 

K l i n i k ders ler in in a ş a ğ ı d a k i ö ğ r e t i m b i r imle r indek i kuramsal ve u y g u l a m a l ı ö ğ r e t i m i , 

i l g i l i R ğ i l i m K o o r d i n a s y o n K u r u l l a r ı n ı n d ü z e n l e y e c e ğ i programa g ö r e d ö r d ü n c ü ve b e ş i n c i 

Yünüme vc klan.' Uolumu Sayfa : 14 



6 Eylül 1999 - Sayı: 23808 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 

İç Hastalıkları 

Cerrahi 

Kadın Hastalıklan ve Doğum 

Çocuk Sağlığı ve Hastaldclan 

Toplum Hekimliği ve Aci l Dahiliye 

• Psikiyatri (3 hafta)+Nöroloji (3 hafta) 

Seçmeli 

Toplam: 

Süre (Hafta) Kredi 

12 15 

8 10 

8 10 

8 10 

8 10 

6 7,5 

2 2,5 

52 65 

Yürütme ve İdare BölUmU Sayfa : 15 

yılda ve belirlenen sürelerle dönüşümlü olarak yapılır. Her ders için ayrı dönüşüm program
lanabileceği gibi ders kümeleri oluşturularak kümeler içi dönüşüm de düzenlenebilir. Diğer 
dersler yarıyıllara yayılarak okutulabileceği gibi dönüşümlü olarak da okutulabilir. Bu konu
da karar Eğitim Koordinasyon Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından verilir. 

Dahili Hastalıklar Grubu (14 hafta İç Hastalıktan, 13 hafta Çocuk Sağhğı ve Hastalık
ları, dörder hafta Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları, 3 hafta Nöroloji, 3 hafta Psikiyatri ve Ço
cuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, ikişer hafta Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıktan, 
Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi, Adli 
Tıp) toplam 53 hafta; Cenahi Hastalıkları Grubu (7 hafta Genel Cenahi, 6 hafta Kadın Has
talıkları ve Doğum, 4 hafta Ortopedi ve Travmatoloji, 3 hafta Nöroşirurji, ikişer hafta Göğüs 
Kalp ve Damar Cenahisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Plastik ve Re
konstrüktif Cenahi, Üroloji, 1 hafta Çocuk Cenahisi) toplam 31 hafta sürer. 

tç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersleri içinde Patoloji Anabilim Da
lı ile birlikte programlanarak klinikopatoloji dersleri verilebilir. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nükleer Tıp, Klinik Biyoislatistik.Tıbbi Ekoloji ve Hid
roklimatoloji, Deniz ve Sualtı Hekimliği konularında dersler ve sınavlan 4 ve 5 inci yıl Eğitim 
Koordinasyon Kurullannın düzenleyeceği çizelgeye göre verilir. 

Dördüncü ve beşinci yıllarda öğretim, ders ve seminerlerle hasta başı uygulamalarım, 
klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuar çalışmalarını kapsar. Klinik derslerde öğrencilere 
nöbet konabilir. Dönüşümlü olarak okutulanlar dışındaki dersler için her yanyilda en az bir 
ara sınavı yapılır. 

Fakülte Yönetim Kurulu gerekli görülen durumlarda bir dersin uygulamasının Fakül
te dışındaki kuruluşlarda yapılmasına karar verebilir. 

Madde 19 — Altıncı yıldaki (İntemlik Dönemi) klinik ve poliklinik uygulamaları 
aşağıdaki ders dilimlerine aynlarak düzenlenir. 

VI .YIL 



Sayfa : 16 RESMÎ GA2ETE 6 Eylül 1999 - Sayı: 23808 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 

İç Hastalıkları ders dilimi içinde Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıklarına Eğitim Koordi
nasyon Kurulunun uygun göreceği süreler ayrılır. 

İnternlik çalışmalarına Klinik Bilimleri Dönemini ve sınavlarını tamamlamış olanlar 
katılabilir. 

İnternlikde yer alan Toplum Hekimliği çalışmaları, Eğitim Koordinasyon Kurulu ve 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından planlanarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yü
rütülür. Bu dilimde Klinik Etik, Tıp ve Sağlık Hukuku ve Adli Hekimlik konularında da se
minerler verilir. İnternlik Döneminde klinikopatolojik toplantılar düzenlenir. Bu toplantılara 
ilgili temel ve klinik Bilim Dallan da katılır. Toplantıların organizasyonu Patoloji Anabilim 
Dalınca yürütülür ve hazırlanmasında İnternlik Dönemi öğrencilerine görev verilir. İnternlik 
Dönemindeki seçmeli dilimi öğrenciler Fakülte bünyesindeki bir birimde ya da Fakülte Yö
netim Kurulunun uygun göreceği bir kuruluşta geçirebilirler. Dekanlık, öğrencinin yapacağı 
çalışmayı ve seçeceği dilimi öğrencinin isteği ve sağlayacağı faydayı göz önüne alarak düzen
ler. 

Bu dönemde başarılı sayılmak için: 

a) Yukarıda belirtilen dilimlerin her birinde süreyi tamamlamış, ilgili klinik ve polik
liniklerde bilfiil çalışmış. Fakültece tespit edilen sayıda doğumu gözetim altında bizzat yap
tırmış, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak gerekir. 

b) İnternler, polikliniklere başvuran veya servislere yatan hastaların, asistan veya uz
man kontrolünde göreve yeni başlayan bir asistan gibi ilk müşahedelerini almak, tüm muaye
ne, kan alma ve rutin laboratuvar işlemlerini yerine getirmek, bunları servis sorumlu hekim
lerine ve konsültan hekimlere sunmak zorundadırlar. İnternler çalıştıkları Bilim Dalının kon
ferans, seminer ve tüm bilimsel aktivitelerine katılırlar, konsültasyonlar ve vaka takdimlerin
de aktif olarak görev alırlar, nöbet tutarlar. İnternler çalıştıkları bölümlerde en az bir seminer 
hazırlarlar. 

Öğrencilerin devamları Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanları tarafından denetlenir. în-
tern çalışma süresi tam gündür. İnternlik süresince internlerin yapmaları gereken müdaha
le, girişim, doğum gibi görevler bir "intern karnesi" inde belirtilir ve buna göre yeterlilik hak
kı verilir. İntern eğitimi için Fakülte Yönetim Kurulunca tüm bunları içeren geniş kapsamlı 
bir yönerge hazırlanır ve buna internler uymak zorunluluğundadır. 

c) Her uygulama dilimi sonunda (seçmeli uygulama dilimi hariç) ilgili birim uygula
ma yaptırır. Bu uygulamaya katılabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmiş olma
sı gereklidir. Uygulamada başarısız olan öğrencilere en az 15 gün sonra ikinci bir hak tanınır. 
Başarılı olamayan öğrenci başarılı olamadığı dilimin eğitimini yıllık programın sonunda tek
rarlar. 

d) Her uygulama dilimi sonunda ilgili birimlerden o dilimin başarı ile tamamlandığı-
nı ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış bulunmak ge
rekir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarının Ölçülmesi 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 20 — Öğrencilerin, ara ve yarıyıl sonu sınavlarında veya ders bitimi sınavla-
rında aldıkları notlara göre başarı notunun hesaplanmasında Fakülte Kurulunun belirleyeceği 
kurallara göre "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. 

Dersten sorumlu öğretim birimi, bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl sonu veya ders 
bitimi sınav tarihini izleyen 10 eğitim-öğretim günü içinde, her öğrencinin başarı derecesini 
gösteren ve harfle ifade edilen başarı notunu belirler. Bu notlan (ham not, bağıl değerlendir
mede hesaplanan not ve harfle belirtilen not) gösteren listeyi Dekanlığa verir. Yarıyıl sonu ve 
ders bitimi başarı notlan Dekanlıkça ilan edilir. 

Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, öğretim birimince 
yeniden incelenmesine karar verebilir. 

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdadır: 

Sözel Harfle Ağırlık katsayısı 

Pekiyi A A 4.00 

- Pekiyi B A 3.50 

İyi BB 3.00 

-İyi CB 2.50 

Orta CC 2.00 

-Orta DC 1.50 

Başarısızlık Sının DD 1.00 

Başarısız F 0.00 

Geçer (Değerlendirme Dışı) G • — 

Muaf (Değerlendirme Dışı) M 

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlanndan birini alan öğrenci o dersi ba
şarmış sayılır. Bir dersten alman (DC) ve (DD) notlan, bu dersin "koşullu" olarak başarüdı-

ğmi belirtir. Yünitme ve idare Bölümü Sayfa: 17 

e) Seçmeli uygulama ancak yataklı veya uygulamalı (örneğin bilgisayar, otomasyon 
gibi) kurumlarda yapılır. 
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(F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu 
alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. 

"G"; Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri için kullanılır. 

Bu öğrencilere daha önce aldıkları veya geldiği kurumda daha düşük yüzde notlan ile 
verilmiş pekiyi, iyi ve orta notlan sırasıyla BA, CB ve CC olarak değerlendirilir. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Başarısızlık 

Madde 21 — a) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yük
seltilmesi: 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu 
ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve 
elde edilen toplam, kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp 
yuvarlatılarak verilir. Başarı notlan (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gi
bi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarından (F) 
notu aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından DD veya DC 
aldığı dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en 
yüksek not geçerlidir. 

b) Başarısızlık Durumu 

Başarılı ve Başarısız Öğrencinin Tanımı: 

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), "başarı barajı 
notu" olarak belirlenen 2.00'nin altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. 

Bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci demekleri, kulüpleri ve spor 
kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve ya
rışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler. 

İstanbul Tıp Fakültesinde geçer not CC ve üstüdür. Öğrencinin bir yarıyılda ağırlıklı 
genel not ortalaması (AGNO) 2.00 ve üstünde ise DD ve DC aldığı dersler de başarılmış sa-
yılır." F notu alınmış derslerin ve AGNO'su 2.00'yi bulmayan öğrencilerin DD Ve DC aldığı 
derslerin Yaz Okulunda ya da sonraki yıl tekrarı gerekir. İsteyen öğrenci AGNO'su 2.00'yi 
bulsa da DD ve DC aldığı dersleri Yaz Okulunda tekrar alabilir. Öğrencilerin ders alımında, 
öğretim elemanları arasından ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıt
lara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı" veya "başarısız" öğrencilerin ku
rallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile ağırlıklı 
genel not ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine 
devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır. 

Yaz Okulu 

Madde 22 — İstanbul Tıp Fakültesinde ilk 3 yılda okutulan derslerde yarıyıl sonu sı
navlarında en az CC notu alamayan öğrenciler ve 4 ve 5 inci yıllarda dönüşümsüz okutulan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 
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dersler veya dönüşümlü okutulsa da kliniksiz derslerde başarısız olan öğrenciler için İstanbul 
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu 
açılabilir. Öğrenci bir Yaz Okulu döneminde en çok toplam 10 krediyi aşmayan 3 ders alabi
lir. Öğrenci Yaz Okulunda aldığı derslerin normal yarıyıl içindeki tüm içeriğinden sorumlu
dur. Yaz Okulu sonunda yapılan sınavda alınan not, yarıyıl sonunda alman nottan büyük ise, 
öğrencinin o dersten aldığı not olarak kabul edilir ve AGNO'su buna göre hesaplanır. Yaz 
Okulunda kayıt, devam, eğitim-öğretim ve sınavlar Yönetim Kurulunca belirlenir. Devamsız 
olan öğrencilere Yaz Okulu hakkı verilmez. 

Sınavlar 

Madde 23 — Fakültedeki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavları), De
kanlıkça hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre hazırlanan 
listedeki gün ve saatlerde ilgili sınava girmek ve kimlik kartlarını veya öğrenci karnelerini 
yanlarında bulundurmak zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluk
lara uymayan veya öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler sınavlara alın
mazlar. Sınavlar Üniversite binaları dışında yapılamaz. 

Madde 24 — Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar yazılı veya sözlü ya da hem 
sözlü hem yazılı olarak yapılabilir. Hem sözlü hem yazılı sınav yapıldığında, sözlü ve yazılı 
notlarının ortalamaya katkısı her ders için Eğitim Koordinasyon Kurullarınca belirlenir. İste
yen öğretim birimi yazılı sınavını sözlü sınavı için baraj olarak kullanabilir. 

Yazılı sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanır, bu süre sonun
da bir tutanakla imha edilir. 

Madde 25 — Bir dersin yarıyıl sonu, ders bitimi veya Yaz Okulu sınavına girebilmek 
için: 

a) Kuramsal derslerin % 70'ine katılmak, 

b) Uygulamaları olan derslerde uygulamaların % 80'ine katılmak ve başarılı olmak 
zorunludur. 

Madde 26 — Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerin ders 
bitimi sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Başarısız olan öğrenci ve devamsız 
olanlar bu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci 
tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde yeni ders yılının baş
lamasını beklemeden öğretim programının elverdiği bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğ
renimine katılabilir. 

Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavları 

Madde 27 — a) Dönüşümlü olarak okutulanlar dışındaki dersler için bir yarıyılda en 
az bir ara sınav yapılır. Dönüşümlü okutulan derslerde ara sınav yapılıp yapılmayacağı öğre
tim biriminin kararına bağlıdır. Ara sınav tarihleri yarıyıl başında ilan edilir. Uygulaması olan 
derslerin kuramsal sınavları, Fakülte Yönetim Kurulunun aksine bir karan olmadıkça, yazılı 
olarak yapılır. Uygulamalı çalışmaların sınavı ise sözlü ve/veya yazılı yapılabilir. Uygulama-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19 
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lı derslerde, uygulama notunun başarı notuna etkisi, her eğitim öğretim yılı başında Eğitim 
Koordinasyon Kurulunca belirlenir. 

b) Ara sınavlarda Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ve Fakülte Yönetim Kuru
lu'nca kabul edilen "haklı ve geçerli bir sebep" ile katılamayanlar için sınavı izleyen 7 gün 
içinde başvuruda bulunmak kaydıyla mazeret ara sınavı açılır. Mazeret ara sınavları sözlü ola
rak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan mazeret sınavları en az iki öğretim üyesi tarafından 
gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu, ders bitimi sınavları açılmışsa Yaz Okulu sınavlarına herhan
gi bir nedenle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. (Ancak İstanbul Üniversi
tesi Öğrenci ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci bu Yönetmeliğin 37 nci madde hükümleri sak
lıdır) 

c) Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Yönetim Kurulunca ka
bul edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazere
ti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavla
rına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler. 

d) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü dersler
den en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

e) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların 
toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak bu
çuklu sayı tam sayıya yükseltilir. 

Öğretim birimleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Dekanlı
ğa bildirir. 

f) Ara sınavı olan derslerde başarı notu ara sınavların not ortalamasının %40'ı ile ya
rıyıl sonu veya ders bitimi notunun %60'ının toplanmasıyla bulunur. Yaz Okulu sonunda ya 
da ara sınavı olmayan derslerde ders bitimi sınavında alınan not, o dersin başarı notudur. 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar 

Madde 28 — Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları 
gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim birimi tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre için
de bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen 
öğrenci sınava alınır. Bu süre içinde sınav salonundan öğrenci çıkarılmaz. Öğrenciler sınav
da ancak öğretim birimlerince kabul edilen ders malzemesini yanında bulundurabilir. Ce
vaplar Fakülte mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim birimince ha
zırlanan soru kağıtlarına yazılır. Sayfa adedi öğretim birimi tarafından sınırlandırılabilir. Sı
navda kopya çeken ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya çektiği sonradan anlaşılan 
öğrenci o sınavdan "sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kuru
lu tarafından disiplin cezası verilir. Kopya çektiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hak
kında da aynı hükümler uygulanır. 
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Sınavlar ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 29 — Her türlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde, öğren
ci Dekanlığa vereceği bir dilekçe ile sınav sonucuna itiraz edebilir; itiraz İstanbul Üniversite
si Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. 

Bir sınav sonucuna itiraz olduğunda Dekan, dersin öğretim biriminden, gerekirse ya
kın dalların öğretim üyelerinden, oluşan üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav ka
ğıtlarını inceler; daha önce Dekanlığa bildirilen başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili madde
lerinde belirtilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. İnceleme 
sonucu öğrenciye, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlıkça bildirilir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 30 — a) Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi altı yıl olan tıp öğrenimini 
en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda Fakülteden mezun 
olabilmek için son yıl öğrencilerine (İnternlik Dönemi öncesi) başarısız oldukları bütün ders
ler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indi
renlere, bu beş ders için üç yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, ba
şarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üs
te veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hak
kından vazgeçmiş sayılır. Ve bu süre sonunda Fakülteden kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı 
kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından ya
rarlanamazlar. 

b) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl / ders bitimi sı
nav yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedik
leri için Fakülteden kaydı silinen birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en faz
la üç dersten başarısız olan öğrencilere; üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sı
nav hakkı verilenler, yarıyıl veya ders bitimi sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları ha
linde Fakülte Yönetim Kurulunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. 

c) Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kal
dıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim 
süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde ya
rarlanamazlar. 

d) Beşinci yıla ve İnternlik Dönemine başlamak için tek dersten başarısız durumda 
olan öğrenciler. Fakülte Yönetim Kurulu karan ile o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce 
açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. 

e) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmama
sı veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 Sayılı Kanu
nun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönet-
meliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları be
lirtilen, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yazılı haklı ve geçerli neden olmaksızın, bu Yö
netmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamla-
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Kayıt Dondurma 

Madde 31 — Öğrencilerin kayıtlan, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var
lığı halinde, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğre
tim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre ka
dar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofreni, parano
id şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle de
vamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabi
lir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, 
öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Fakülte
den kayıtları silinir. 

Haklı ve Geçerli Nedenler: 

a) Öğrencinin, Üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin d/2 fıkrasının 3 üncü ben
di uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğ
retim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçla
rı bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden do
layı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 
kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hah. 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama 
hakkı verilmez. (Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hak
ları sadece saklı tutulabilir). Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yerden öğrenciliğine devam 
eder. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 22 

yamayacakları anlaşılan öğrencilerin kayıtlan silinir. Burada hüküm bulunmayan durumlar
da 2547 sayılı yasanın 44 üncü madde ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yö
netmeliğinin 24 üncü madde gereğince karara bağlanır 
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İlişki Kesme ve Fakülteden Ayrılma 

Madde 32 — 31 inci maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın yönet
melikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlaya
mayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. (2547 sayılı Kanunun 44, İs
tanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24, İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu madde Hükümleri saklıdır) 

Madde 33 — Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa baş
vurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye gi
rişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrenci
nin dosyasında saklanır. 

Bu şekilde Üniversiteden ayrılan öğrenci ancak İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğinin 4. ve 26 ncı Maddeleri uyarınca veya Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'nce bu konuda çıkarılacak bir af kânunu ile Fakülteye geri dönebilir. 

Tıp Doktoru Diploması ve Mezuniyet Derecesi 

Madde 34 — Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tü
münden başarılı olmuş ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, 
öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Dok
toru Diploması verilir. Bu diploma sahipleri altı yıllık yükseköğrenim yapmış sayılırlar. 

Mezuniyet diploması için öğrenci mezun olduğu tarihten önceki son altı ay içinde, kı
lık kıyafete ilişkin mevzuata uygun bir biçimde, bayanlar için başı açık, erkekler için başı 
açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarım sağlayacak biçimde ve son altı ayda 
çektirilmiş 6x9 cm ebadında idarece istenilen sayıda fotoğraf verir. 

Üniversiteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO, aldık
ları dersleri başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. 

Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir. 

Önlisans Diploması 

Madde 35 — Temel Tıp Bilimleri Dönemini tamamlayan, ancak sonraki dönemleri ta
mamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve
ya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İnti
bakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Önlisans Diploması verilir. 

Madde 36 — Özel Öğrenci Statüsü: Yabancı eğitim-öğretim kuramlarıyla yapılan iki
l i anlaşmalar kapsamındaki değişim programlan çerçevesinde, bu değişim programlarından 
yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başa
rılı olduklarında Fakülte programında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Ku
rulu uygun gördüğü takdirde başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kuram
larda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlana
bilirler. Bu öğrencilerin Fakültemiz programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde de-
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vam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul 
edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden İstanbul Tıp Fakültesi'ne gelen öğrencile
re ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum belgesi (special 
student transcript) verilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı payının nasıl ödene
ceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Madde 37 — Mill i Takım ve Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel 
etkinliklerde Üniversite veya Fakülte Yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrenci
lerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle 
öğrenime devam edemedikleri süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler. 

Madde 38 — İstanbul Tıp Fakültesi kız ve erkek öğrencileri Fakülte kampusu içinde, 
dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama 
alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümünde bulunmak zorun
dadırlar. 

Madde 39 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlar İstanbul Üniversitesi 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara 
bağlanır. 

Geçici Madde 1 — İstanbul Tıp Fakültesine 1998 ve daha önceki öğretim yılları gi
rişli öğrenciler, yıl kaybetmek suretiyle 1999-2000 yılında kaydolan ve bu Yönetmeliğe tabi 
öğrencilerle aynı sınıfta okumaları durumuna gelmeleri halinde bu Yönetmelik hükümlerine 
tabi olurlar. Bu gibi durumlarda, eski Yönetmeliğe tabi olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe in
tibakları ve yönetmelikte yer almayan sorunların çözümü İstanbul Üniversitesi Lisans Öğre
tim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici madde hükümleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Ku
rulunca karara bağlanır. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 1999-2000 Öğretim yılından 
itibaren uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 40 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 30/7/1990 tarih ve 20590 saydı 
Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 41 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanı yürütür. 
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İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitim-öğretimi örgün 
ve ikinci öğretim olarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin İletişim Fa
kültesi'nden lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun ola
rak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlarınca yapıla
cak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Bölümler ve Öğretim Dili 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim-öğretim, "Gazeteci
lik", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" ile "Radyo, Televizyon, Sinema" bölümleri adı altında 
Türkçe yapılır. 

Eğitim-öğretim Yılı 

Madde 3 — Eğitim-Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Eğitim-Öğretim 
İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk hafta
sı başlar. 

Öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri, İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararla
rına uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

Öğretim Süresi 

Madde 4 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde bu Yönetmelik hükümlerine 
göre yapılacak eğitim-öğretimin normal süresi 8 yarıyıldır. 

Yarıyıl Süresi 

Madde 5 — Her yarıyıl, ara sınav ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler de dahil ol
mak üzere en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim (iş) günüdür. Yarıyıl sonu sınav günleri bu süre
nin dışındadır. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri, eğitim-öğretim günü sayılmaz. Türk 
Dili , Yabancı Dil , Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları ile ikinci öğretim ders 
ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt 

Fakülteye Kayıt ve Kimlik Kartı 

Madde 6 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine kaydolmak için lisans öğreni
miyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir 
Yüksek Öğretim Kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Yüksek Öğretim Kurumları arasında 
yatay ve dikey geçişlerle ilgili hükümler saklıdır. 

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak ilkeler Kanun hükümleri çerçevesin
de Yetkili Kurullar tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri tamamlanan her öğren
ciye bir kimlik kartı verilir ve öğrenci dosyası açılır. Öğrenci dosyasına, öğrencinin devam 
edeceği dersler ve öğrenimi ile ilgili diğer çalışmalar kaydedilir. 

Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alman 
kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yeni
sinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet 
makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alman bu bel
geye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır. 

Süresi içinde Fakülteye kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üniver
sitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak id
dia edemezler. 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına Kayıt ve Programı 

Madde 7 — İletişim Fakültesine kesin kayıt hakkını kazanan öğrenciler isteğe bağlı 
olarak "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında" öğrenim görmeyi tercih edebilirler. Tercih etmeyen 
öğrencilerin 1 inci sınıfa kesin kayıtları yapılır. Tercih eden öğrenciler Yabancı Dil hazırlık sı
nıfına kayıt olarak iki yarıyıl süre ile Yabancı Dil öğrenimini takip ederler ve Üniversite öğ
rencisinin hak ve sorumluluklarına sahip olurlar. Yabancı Dil hazırlık sınıfında başarılı olan 
öğrenciler 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren İletişim Fakültesi Yönetim Kurulunca 
belirlenecek programlar dahilinde lisans öğretimleri süresince her yıl Yabancı Dil'de yapıla
cak bazı mesleki derslere devam etmek zorundadırlar. Bu öğrenciler Türkçe öğrenim yapılan 
İletişim Fakültesi Lisans programındaki zorunlu olan "Yabancı Dil" derslerinden muaf tutu
lurlar. 

Yabancı Dil hazırlık sınıfına yazılan öğrencilerden yıl sonu ve bütünleme sınavların
da başarısız olanlarla bu sınava giremeyen ve devam şartlarını yerine getirmedikleri için sı
nava girme hakkını kaybedenlerin Yabancı Dil hazırlık sınıfı ile ilişkileri kesilir. Bu öğrenci
ler ertesi yıl Türkçe Eğitim yapan İletişim Fakültesi Lisans Öğretim programına kaydını yap
tırmak suretiyle öğrenimlerim sürdürürler. Bu öğrenciler Lisans Öğretim Programlarında 
mevcut Yabancı Dil derslerini almak zorundadırlar. 
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Hazırlık sınıfı öğrenimi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda "İs

tanbul Üniversitesi isteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflar Yönetmeliği" hükümleri uygu-

lanır. 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Madde 8 — Her eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esas

lar uyarınca, öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğ

renim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim üc

reti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, 

ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir 

aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğre

timi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğren

cilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı paylan/öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğrenci katkı 

payı taksidini yatırdıktan sonra Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi 

çıkan öğrencilerin hakları saklıdır) 

Gerek Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, Fakülteden bir veya iki yarıyıl için 

uzaklaştırma cezası verilen veya disiplin soruşturması süresince bir tedbir olarak yetkili mer

ci tarafından Fakülte binalarına girmesi yasaklanan öğrencilerden, gerekse bu Yönetmeliğe 

göre kayıt donduran öğrencilerden, disiplin cezasının uygulandığı veya kayıt dondurduğu ya

rıyıl ve yarıyıllar için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

Kayıt Yenileme 

Madde 9 — Öğrenciler her yarıyıl başında, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belir

lenen ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci kat

kı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlamayan öğrencinin kayıtları yeni

lenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarım yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara gire

mezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. 

Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren bir dilek

çeyle Dekanlığa başvurabilirler. Bu durumda olanlardan mazeretleri Fakülte Yönetim Kuru

lunca kabul edilenler, yarıyılın ilk iki haftası içinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemle

rini gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilmeyen veya mazeretleri kabul edil

diği halde ilk iki hafta içinde herhangi bir nedenle kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, bir son

raki döneme kadar hiçbir derse yazılamazlar. Ancak kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim sü

resince sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak zorunda

dırlar. Üst üste dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenile-

meyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. 
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Derslere Yazılma 

Madde 10 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin, öğretim planında 
o yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Fakülte Öğrenci Bürosu
na yazılı olarak bildirilmesi ile gerçekleşir. Öğrenciler bu işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunca 
belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen 
öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybeder. Öğrenciler, 
derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere, yarıyıl 
sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyıl derslerine ya-
zılabilmek için, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyıl derslerine; ba
har yarıyıl derslerine yazılabilmek için de, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken 
bahar yarıyıl deslerine ve her durumda alt yarıyıllarda (F) aldıkları derslere Öncelikle yazıl
mak zorundadır. 

Ön Koşul 

Madde 11 — Belirli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin ön 
koşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin ön koşulu olduğu öğretim planı ile 
ilgili maddede belirtilir. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 12 — Eşdeğer Yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler Fakülte Yönetim 
Kumlunun belirlediği kontenjan dahilinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve 
Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Ge-
nel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Fakülte Yönetim Ku
rulu tarafından belirlenir. 

Meslek Yüksekokullarının mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşulları 
"Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine tabidir. 

Madde 13 — Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydını yap-
tıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşa
ğıdaki hususlara uyulur: 

a) Fakültenin birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bu
lunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-
öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle 
Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş ka
bul edilebileceğini karara bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların 
hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim 

Dersler 

Madde 14 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans eğitim-öğretiminde ders-
ler; kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşur. Uygulamalı ve zorunlu staj çalışmalarıyla bir-
likte yürütülebilecek olan söz konusu çalışmalar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayı
lır. Ancak uygulamalı dersler 1/2 ders/kredi saati sayılır 

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. 

Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür. 

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. 

"Seçimlik dersler", öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Bu 
dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak bi
çimde düzenlenir. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 5'inci maddesinin (1) bendinde yazılı ortak zo
runlu derslerden: 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders sa
ati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda, 

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 ya
rıyılda, 

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders olmak üzere ilk 2 yarıyılda 
okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir. 

d) Güzel Sanatlar dersi ve Beden Eğitimi derslerinden birisi seçilmek kaydıyla, 2 ya
rıyılda 1 er saat okutulur. 

Seçimlik dersler her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupla
rı içinden seçilebilir. 

Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, 
genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir. 

Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, Türk Dil i ve Yabancı Di l derslerinde yarıyıl sonun
da, dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu; 

a) Ara sınavlarda almış olduğu notlara, 
b) Derse devamına, 
c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 
d) Yarıyıl sonu sınavındaki aldığı nota göre değerlendirir. 



Sayfa: 30 RESMİ GAZETE 6 Eylül 1999 - Sayı: 23808 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30 

Beden Eğitim ve Güzel Sanatlar dersinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim ele

manı, her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" ve

ya "Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değer-

lendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş olan 

öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. 

Mezuniyet projesi dersinde iki yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı her öğ

rencinin durumu; 

a) Ara sınavlarda almış olduğu nota, 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl sonundaki sınavda başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. 

Öğrenim Planları 

Madde 15 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim-öğretim, her yarıyılda 

zorunlu ve seçimlik derslerin ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına gö-

re yapılır. 

Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbu Üniversitesi Lisans Öğ

retim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Derse Devam Zorunluluğu 

Madde 16 — Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı te

orik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının 

yüzde seksenine devam etmek zorundadır 

Öğrenciler öğrenim süresince Fakültemiz çalışma olanaklarından yararlanarak veya 

Fakülte dışı olanakları değerlendirerek 3 ay süreyle fakülte yönetim kurulunun hazırlamış ol

duğu staj yönergesi esaslarına göre staj yapmak zorundadırlar. Staj konusunda düzenleme 

yapma yetkisi Fakülte Yönetim Kuruluna aittir. Öğrencilerin stajları fakülte bölüm staj uygu

lama komisyonunca değerlendirilir. 
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Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir: 

Sözel Harfle Ağu-lüc Katsayısı 
Pekiyi A A 4.00 
-Pekiyi B A 3.50 
İyi BB 3.00 
-İyi CB 2.50 
Orta CC 2.00 
-Orta DC 1.50 
Başarısızlık Sınırında DD 1.00 
Başarısız F 0.00 
Geçer(Derecelendirme Dışı) G -
Muaf(Derecelendirme Dışı) M -
(1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o der-

si başarmış sayılır. 

(2) Bir dersten alman (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını 
belirtilir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen Öğrencilere verilir. Bu no
tu alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başa r ı l ı olmak zorundadırlar. 

(3) "G"; Türk Dil i , Yabancı Dil , Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi dersleri için kullanılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başarının Ölçülmesi 

Başarı Notu 
Madde 17 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde ö derse 

ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dik
kate alınır. 

Dersten sorumlu öğretim üyesi, her yarıyıl başında öğrencilerin başar ı lar ını hangi 
esaslara göre belirleyeceğini; ara sınavları sonuçlarının, derse devamının, yarıyıl içindeki ça
lışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notunun hesaplanmasının nasıl etkileyeceğini öğ
rencilere ve Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ancak, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna kat
kısı en az % 40, en fazla % 60'dır. 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 18 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sis
temi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 
17 nci maddede belirtilen ölçütlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzey
leri ile bağlantılı olarak belirler. 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritme-
tik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. 

Dersten sorumlu öğretim üyesi bağıl değerlendirme sonunda, her öğrenci için, yarıyıl 
sonu sınav tarihini izleyen 10 eğitim-öğretim günün içinde başarı derecesini belirten ve harf
le ifade edilen bir başarı notu belirler ve bu notlan gösteren listeyi Dekanlığa verir. Yarıyıl so-
nu başarı notları Dekanlıkça ilan edilir. Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başa
rı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. 
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Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) 

Madde 19 —Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltil
mesi 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu 
ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır.- ve 
toplam, kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatıla
rak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Yabancı Dil , Türk Dil i , Beden Eğitimi, Güzel 
Sanatlar vb. gibi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarından (F) 
not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) al
dığı dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en 
yüksek not geçerlidir. 

Başarısızlık Durumu 

Madde 20 — Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı 

Başarı baraj notu en az 1.80'dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Or
talaması (AGNO) "başarı baraj notu"nun altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılır
lar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez bu öğrenciler Üniversitede faaliyette bulu
nan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kumlu üyesi ve öğ
renci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği bursla
ra aday gösterilemezler. 

AGNO'su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler "başarısız" 
duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni dere alamaz ancak daha önce ba
şarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılan
lardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Ders tekrarı ile 
AGNO'larını, baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam 
ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır. 

Sınavlar 

Madde 21 — Fakültedeki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavları). Fakül
te Dekanlığınca hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre hazır
lanan listedeki gün ve saatlerde ilgili sınava girmek ve kimlik kartlarını yanlarında bulundur
mak zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan veya 
öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınavlar üni
versite binaları dışında yapılamaz. 

Güz yarıyılı sonunda yapılan sınavlardan sonra eğitim-öğretime 2 hafta ara verilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 32 
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Madde 22 — Sınavlar yazılı, sözlü ve yazılı-sözlü olarak yapılır. Bu karan Fakülte 
Kurulu verir. Özürlü öğrencilerin sınavları, öğrencilerin özürleri gözönüne alınarak. Fakülte 
Yönetim Kumlunun tesbit edeceği şekilde yapılır. 

Yazılı ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl sürey
le saklanır". Bu süre sonunda anılan sınav kağıtları bir tutanakla imha edilir. 

Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavları 

Madde 23 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların han
gi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en 
çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için, mazeretlerini, sınavı iz
leyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edil
mek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını, 
Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. 

Mazeret olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul 
edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre he
saplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına 
alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavla
rına girebilirler. 

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların 
toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuk
lu sayı tam sayıya yükseltilir. 

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Dekanlığa 
bildirir. 

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar 

Madde 24 — Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları 
gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre 
içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınavlarda sorular verildikten ilk 15 dakika son
ra sınav salonuna öğrenci alınmaz. Öğrenciler sınav salonuna ders malzemesi getiremez. An
cak öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilir. Cevaplar Fakülte mühü
rü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim üyesince hazırlanan soru kağıtlarına 
yazılır. Sahife adedi öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Sınavda kopya yapan ya da 
kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) 
"sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kumlu tarafından disip
lin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hü
kümler uygulanır. 
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Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 25 — Öğrenciler yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonun
da ilan edilen başarı notlarına, ilan tarihinden itibaren üç gün içinde, Fakülte Öğrenci Bürso-
na bir dilekçe vermek suretiyle itiraz edebilirler. Dekan, dersin öğretim üyesinin de bulundu
ğu üç kişilik bir komisyon kurar Bu komisyon, yarıyıl içinde yapılmış olan ara sınav ve ya
rıyıl sonu sınavının kağıtlarını inceler, başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde be
lirtilen ve daha önce Dekanlığa bildirilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı
nı kontrol eder, İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde öğren
ciye Dekanlıkça bildirilir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 26 — Öğrenciler dört yıllık Lisans Öğrenimini yedi yılda bitirmek zorundadır. 
Bu süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler 
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, derslerin açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sı
nav döneminde kullandır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde 
edilmemiş dersler için ek sınav hakları kullanılmaz. 

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere (daha önce hiç alın
mayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen derslerde dahil olmak üzere) bu beş 
ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı
yıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız olarak başarısız oldukları 
derslerden açılacak sınavlara girebilmek hakkı tanınır. 

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğ
renci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda öğrencinin Fakülteden 
kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı/öğ
renim ücretini ödemeye devam ederler, ancak, durumları birinciyi fıkraya uyan öğrencilerin 
başarı notu, ara sınav notu dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belir
lenir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Fakülte Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olabilmesi için tek dersten ba
şarısız durumda olan öğrenciler; o yarıyıla ait olan sınav haklarını ek sınav hakkı verilmesini 
talep ederek daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. 

Tek ders sınavı sonunda başarılı sayılabilmesi için en az DD almış olması gerekir. 

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalama
sı dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 27 — Öğrencilerin kayıtlan, aşağıda belirtilen haklı Ve geçerli nedenlerin var-
lığı halinde, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğre
tim süre ve ek süresi işlememek üzere. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirtilecek süre ka
dar dondurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofreni, paranoid 
şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle de
vamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabi
lir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelemek suretiyle, 
öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin Fakülte
den kayıtları silinir. 
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Haklı ve Geçerli Nedenler : 

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt 
bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar nedeniyle 
öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuç
ları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden 
dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecili
nin kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali, 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama 
hakkı verilmez. Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hak
ları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yerden öğrenciliğine devam 
eder. 

İlişki Kesme 

Madde 28 — 27 nci maddede yazdı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın yönet
melikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlaya
mayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkileri kesilir. 

Fakülteden Ayrılma 

Madde 29 — Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa baş
vurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye gi
rişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrenci
nin dosyasında saklanır. 

Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi 

Madde 30 — Fakültenin öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek tümünden ba
şarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sunu en az 1.80 düzeyine çı
karmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitir
miş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans diploması verilir. Bu 
diploma sahipleri dört yıllık yükseköğretim yapmış sayılırlar. 

Fakülteyi bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, aldık
ları ders, bitirme projesi, kredi saatlerini ve başarı notları ile ağırlıklı not ortalamasını göste
ren bir öğrenim belgesi verilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35 
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Lisans Diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık-kiyafet ge
nelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravat
lı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunlu
dur. 

Başarı notu daha düşük olanların mezuniyet derecesi belirtilmez. Diploma hazırlana
na kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir. 

Ön Lisans Diploması 

Madde 31 — Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencile
re, "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayan Ön Lisans Diploması Alma
ları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön lisans dip
loması verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kılık-Kıyafet 

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi kız ve erkek öğrencileri. Üniversite kampusu için
de, dershane, TV Stüdyosu, Radyo Stüdyosu, yayın birimleri, kütüphane, sosyal tesisler, spor 
sahaları, uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde 
bulunmak zorundadırlar. 

Sporcu Öğrenciler 

Madde 33 — Mil l i Takım ve Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel 
etkinliklerde Üniversite veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrenci
lerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle 
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğren
ciler söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafın
dan belirlenecek tarihlerde girerler. 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 34 — İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Yönetim Kurulu kararıyla ya
bancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yaptığı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim program
lan çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim 
kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakülte programında bu
lunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu onayı ile başardı olmuş sayılırlar ve not orta
laması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler 
en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına katılan öğrencilerin Fakültemiz 
programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aran
maz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden İletişim Fakültesine gelen öğrencilere ise 
seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum belgesi (special student 
transcript) verilir. 
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Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödene

ceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 35 — 26/3/1994 tarih ve 21886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişiklikleri ile birlik

te yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim öğretim, yılından itibaren İstan

bul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydolan tüm öğrencilere uygulanır. 

Fakülte'ye 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, başarısız oldukları dersler ile yeni 

aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak; 

a) Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sı

navları bahar yarıydı sonunda birlikte yapılır. 

b) Bu öğrencilerden, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlaya

bilmeleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve ye

ni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. 

c) 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri 

olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin 

anılan derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu,sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 

1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme 

yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin yüz 

üzerinden verilen notlan bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu ta

rafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir. 

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak 

intibak sorunları, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla giderilir. 

Yürürlük 

Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi De

kanı yürütür. 
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İstanbul Ü n i v e r s i t e s i n d e n : 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Faltültesi Tıbbi Biyolojik 

Bilimler Bölümü Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak ilkele
ri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümündeki eği
tim-öğretimi kapsar. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapılacak 
değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 3 — Eşdeğer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler, Yüksek Öğretim 
Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetme
lik hükümlerine göre yapılır. Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesinin bir yüksek öğretim 
kurumuna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibakla
rının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur; 

a) Yüksek öğretim kurumunun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafi
yet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisin
de normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle 
yeniden yazıldığı yüksek öğretim kurumunun yönetim kurulu, eskiden okuduğu dersleri de-
ğerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumlardaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasla
rın hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

Fakülteye Kayıt, Kimlik Kartı ve Derslere Yazılma 

Madde 4 — İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler 
Bölümü programına girebilmek için merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında ilgili 
programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak şarttır 
Her öğrenci kaydını bizzat yaptırır. Posta veya vekaletle kayıt yapılmaz. Yüksek öğretim ku
rumları arasında yatay ve dikey geçişlerle ilgili esaslar saklıdır. Özel durumlarda fakülte yö
netim kurulu, yukarıda belirtilen esaslar, yönetmelik ilke ve kararlan çerçevesi içinde, kesin 
kararı verir. 
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Kayıt için gerekli belgeler: 

a) ÖSYM Kimlik Kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez), 

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (yabancı uyruklular için YÖS sonuç belgesi), 

c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezu
niyet belgesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir); (Liseyi yurt dışında 
bitirenler için, ayrıca T.C. Mil l i Eğitim Bakanlığı denklik belgesi), 

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği 
(Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti); (Yabancı uyruklu öğrenciler için 
ilgili yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uymak 
zorundadır.) 

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak 
bir yüksek öğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair, askerlik 
görevini yapmış olanlardan, bu durumlarını belirten,resmi belge (Yabancı uyruklulardan is
tenmez.), 

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı 
uyruklulardan istenmez.), 

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, ba
yanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı kolayca tanınmaları
nı sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş), 

h) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yüksek öğretim kurumunun koşullan gerektiri
yorsa, sağlık kurulu raporu, 

ı) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığı
na dair makbuz. 

Madde 5 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafın
dan bir kimlik kartı ve öğrenci karnesi verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen 
veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. 
Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile 
ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bü
rosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır. 

Öğrencilerin derslere yazılma işlemi, her öğretim yılı veya yarıyılı başında o yarıyıl
da izleyeceği dersleri öğrenci karnesine yazdırmaları ve öğrenim katkısını/ücretini yatırıp, 
karnesini fakülte öğrenci bürosuna damgalatmaları ile tamamlanır. Süresi içinde Fakülteye 
kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir 
hak iddia edemezler. 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Madde 6 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Ba
kanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden öğrenci katkı payı/öğ-
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renim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç ta
lep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl 
başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yeniler
ken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır". Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti taksitini ya
tırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, 
kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim üc
retleri iade edilmez (Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır). Bu Yönetmeliğe göre, 
kayıt donduran öğrencilerden, kayıt dondurduğu yarıyıl veya yarıyıllar için öğrenci katkı pa
yı/öğrenim ücreti alınmaz. 

Madde 7 — Öğrenciler her yarıyıl başında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 
belirlenen ve Dekanlıkça ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci 
katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlayamayan öğrencinin kaydı ye
nilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ve derslere yazılmayan öğrenciler 
derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onay
lanmaz. 

Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren bir dilek
çeyle Dekanlığa başvurabilirler. Bu durumda olanlardan mazeretleri Fakülte Yönetim Kuru
lunca kabul edilenler, yarıydın ilk iki haftası içinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemle
rini gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilmeyen ve mazeretleri kabul edildi
ği halde ilk iki hafta içinde herhangi bir nedenle kayıtlarını yenilemeyen Öğrenciler, bir son
raki döneme kadar hiçbir derse yazılamazlar. Ancak kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim sü
resine sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak zorunda-
dırlar. Üst üste dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenile
meyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. Öğrenciler, derslere yazılırken, daha önceki ya
rıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zo
rundadırlar. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyılı derslerine yazılabilmek için, bir önceki 
öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyılı derslerine; bahar yarıyılı derslerine yazı
labilmek için de, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyılı derslerine 
ve her durumda alt yarıyıllarda (F) aldıkları derslere öncelikle yazılmak zorundadırlar. 

Eğitim ve Öğretim Planı 

Madde 8 — Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları olmak üzere, iki yarıyıldan 
oluşur. Eğitim-öğretim, Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk hafta
sı başlar. Güz yarıyılı Bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Güz 
ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sınavları başla
ma ve bitirme tarihleri Üniversite Senatosunun kararlarına uygun olarak Fakülte Yönetim Ku
rulunca saptanır. 

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili kurulların teklifi Senatonun kararıyla yaz öğreti
mi (Yaz Okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle be
lirlenir. 
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Madde 9 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en 
az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile 10 Kasım ve 14 
Mart günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. 
Türk Dil i , Yabancı Di l , Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi gün
leri yapılabilir. 

Madde 10 — Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi 
saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. 

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında kuramsal 
derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Kuramsal ders saatlerinin dışında kalan 
ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haf
talık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, dersin haftalık kuramsal saati 
ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. 

Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbul Üniversitesi Lisans 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Madde 11 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorun
lu derslerden : 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak 
üzere ilk iki yarıyılda, 

b) Türk Dil i dersi, zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk iki ya
rıyılda, 

c) Güzel Sanatlar dersi veya bunun yerine beden eğitimi derslerinden biri, zorunlu ol
mamak kaydıyla ilk iki yarıyılda birer saat, 

d) Yabancı Di l dersi, zorunlu ve kredili "olarak, 60 ders saati olmak üzere ilk iki yarı
yilda, 

okutulur. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde değerlendirme, öğrencilerin devamları ve 
derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar
la, başar ı l ı veya başarısız şeklinde yapılır. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim 
elemanı, her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Derse devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve taktir hakkını da kullanarak "Geçer" veya 

"Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. 

Bu değerlendirmeler, o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Durumları "Geçer" 
olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayıldıklarından, ayrıca yarıyıl sonu 
sınavına girmezler. 
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Madde 12 — Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ön lisans dönemi dersleri 
bölüm özel dersleri olarak, gerek olduğu hallerde Bölüm Akademik Kurulunun önerisi ve Fa
külte Yönetim Kurulu kararıyla Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte okutulabilir. 

Madde 13 — Üçüncü yılın sonunda yaz aylarında ve dördüncü yılda, teorik derslerin 
uygulamaları dışında, aşağıdaki laboratuvar çalışmaları 

Üçüncü yıl sonunda Ağustos ve Eylül aylan içinde Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü 
Akademik Kurulunca belirlenecek tarihler arasında Biyokimya üç hafta bütün gün, Mikrobi
yoloji üç hafta bütün gün olmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yapılır. 

Dördüncü yılda Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Akademik Kurulunca belirlenen sü
relere uygun olarak İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının, Hepatoloji, Romatoloji, İmmünohema-
toloji, Diabet, Hematoloji, Pnömoloji ve Nefroloji Laboratuvarlarında, Çocuk Sağlığı ve Has
talıkları Ana Bilim Dalının Hematoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Metabo
lizma Laboratuvarlarında, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalının Laboratuvarında, Biofizik 
Araştırma Laboratuvarında, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarında, Mole-
küler Onkoloji ve Hematopatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarında, Bitkisel 
İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Tüp Bebek Merkezinde ve Kardiyoloji Enstitü
sü Laboratuvarında rotasyon usulü ile yapılır. Hangi birimde ne kadarlık bir süre rotasyon ya
pılacağı her sene başında Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Akademik Kurulunca tespit edilir. 

Madde 14 — Her öğrenci yedinci ve sekizinci yarıyıllarda, bilimsel konularda bir l i 
teratür derlemesi yaparak, bunu seminerlerde sunmak zorundadır. Literatür çalışması mezuni
yet tezi olarak yazılı bir şekilde Bölüm Başkanlığına teslim edilir ve notla değerlendirilir. 

Başarı Notu 

Madde 15 — Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar bir üst yarıyıla de
vam edemezler. Bir dönemin tüm dersleri başarılmadan bir üst döneme geçilemez. 

Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi ça
lışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır. 

Her ana bilim dalı akademik kumlu, her yarıyıl başında öğrencilerin başarılarının han
gi esaslara göre belirleneceğini; ara sınavları sonuçlarının, derse devamının, yarıyıl içindeki 
çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının başarı notunun hesaplanmasını nasıl etkile
yeceğini öğrencilere ve Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Ancak, yarıyıl sonu sınavının başarı 
notuna katkısı %60'dır. 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 16 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, Fakülte Kumlunun belir-
leyeçeği prensiplere göre bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede anabi-
lim/bilim dalı, her öğrencinin başarı notunu 15 inci maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak 
ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler. 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarıü notlarının aritme
tik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Dersin sorumlu öğretim üyesi bağıl de
ğerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, normal frekans dağılı-
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Sözel Harfle Ağırlık Katsayı 

Pekiyi A A 4.00 

-Pekiyi B A 3.50 

İyi BB 3.00 

-İyi CB 2.50 

Orta CC 2.00 

-Orta DC 1.50 

Başarısızlık Sınırında DD 1.00 

Başarısız F 0.00 

Geçer (Derecelendirme Dışı) G 

Muaf (Derecelendirme Dışı) M 

(a) Bir dersten (AA), (B A), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci, o der
si başarmış sayılır. 

(b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını be
lirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu 
alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. 

(c) "G" ; Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi dersleri için kullanılır. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltilmesi 

Madde 17 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin 
başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpım
lar toplanır ve toplam, kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütü
lüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. 
gibi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardan (F) not 
aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı 
dersleri tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek 
not geçerlidir. 

mını gösteren başarı notlarının listesini Dekanlığa sunar. Yarıyıl sonu başarı notlan Dekanlık 
tarafından ilan edilir. Yüksek öğretim kurumunun Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin ba
şarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. 

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir: 
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Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en 
az 2.00 olması gerekir. 

Başarısızlık Durumu 

Madde 18 — Başarılı ve başarısız öğrencilerin tanımı; 

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) başarı baraj no
tu olarak belirlenen en az 2.00'ın altında kalan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınama
lı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Fakültede faaliyette bulunan öğrenci 
demekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsil
cisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gös
terilemezler. 

AGNO'su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız du
ruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başa
rısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılan
lardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin 
ders alımında, öğretim elemanları arasında ilgili birimin Yönetim Kurulunca belirlenen danış
manlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "Sınamalı" veya "Başarısız" 
öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tek
rarı ile AGNO'larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenim
lerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam Öğretim süresinden sayılır. 

Madde 19 — Bir dersin yarıyıl sonu veya ders bitim sınavına girebilmek için; 

a) İlk kez aldıkları veya devamsızlık ya (la başarısızlık nedeniyle tekrarlayacakları ku
ramsal derslerin en az %70'ine katılmak, 

b) Uygulamaları olan derslerde uygulamaların %80'ine katılmak, 

c) Uygulamalarda başarılı olmak, 

zorunludur. 

Sınavlar 

Madde 20 — Ara sınav, mazeret ve yarıyıl sonu sınavları. Fakülte Dekanlığınca hazır
lanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün 
ve saatlerde ilgili sınava kimlik belgeleri ile girmek zorundadırlar. Hangi nedenle ve mazeret
le olursa olsun bu zorunluluklara uymayan veya öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatır
mayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınavlar Üniversite binaları dışında yapılamaz. 

Madde 21 — Sınavlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem 
yazılı hemde sözlü olarak yapılabilir. İsteyen ana bilim dalı yazdı sınavını sözlü sınav için 
baraj olarak kullanabilir. Bu uygulamayı seçen ana bilim dalı baraj notunu her eğitim-öğretim 
yılı başında Dekanlığa bildirir ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra uygular. Uy-
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gulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü olarak yapılır. Sözlü sınav
lar en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır. Uygulamalı derslerde uygulama notunun başarı 
notuna etkisi her eğitim-öğretim yılı başında ana bilim dallarınca Dekanlığa bildirilir ve De
kanlık tarafından duyurulur. Özürlü öğrencilerin sınavları, öğrencilerin özürleri göz önüne alı
narak Fakülte Yönetim Kurulunun tespit edeceği şekilde yapılır. 

Yazılı ara sınav ve yarıyıl sonu sınav kağıtları sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle 
saklanır. Bu süre sonunda anılan sınav kağıtları bir tutanakla imha edilir. 

Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavları 

Madde 22 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.. Ara sınavların han
gi tarihlerde ve nerede yapılacağı, yüksek öğretim kurumunun Dekanı tarafından tespit ve 
ilân edilir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en 
çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için, mazeretlerini, sınavı iz
leyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edil
mek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını, 
Fakülte Yönetim Kumlu tespit ve ilan eder. 

Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulun
ca kabul edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması bu
na göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sı
navlarına alınmayan ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl so
nu sınavlarına girebilirler. 

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların 
toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuk
lu sayılar tam sayıya yükseltilir. 

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar 

Madde 23 — Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları 
gözetiminde yapılır. Sınav süresi soruların yoğunluğuna göre anabilim/bilim dalınca belirle
nir. Sınavlarda sorular verildikten ilk 15 dakika içinde öğrenci dışarı çıkamaz ve bu süreden 
sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz. Sınavı verilen süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıt
ları alınır. Öğrenciler, sınav salonuna ders malzemesi getiremez; ancak öğretim üyesinin ka
bul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler. Cevaplar Fakülte mühürü ile mühürlenmiş sı
nav kağıtlarına, ya da ilgili öğretim üyesince hazırlanan som kağıtlarına yazılır. Sahife adedi 
öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bu
lunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) "sıfır" notu almış sa
yılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir. 
Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 24 — Öğrenciler yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonun
da ilan edilen başarı notlarına, ilan tarihinden itibaren üç gün içinde, Fakülte Öğrenci Büro-
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suna bir dilekçe vermek suretiyle maddi hata yönünden itiraz edebilir ye yeniden inceleme is
teyebilirler. Dekan, dersin öğretim üyesinin de bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar. Bu 
komisyon, yarıyıl içinde yapılmış olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının kağıtlarını inceler, 
başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen ve daha önce Dekanlığa bildiri
len kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. İnceleme sonucu, baş
vuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye Dekanlıkça bildirilir. 

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı 

Madde 25 — Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitimini yedi yılda tamamlamak zorunda-
dırlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu 
sınav yükümlülüklerini, yönetmeliklerdeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri 
için Fakülteden ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en 
fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde 
kullanacakları üç sınav hakkı yerilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna ba
kılmaksızın, başvurmaları halinde Fakültenin her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınav
lara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine. 
kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yu
karıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından 
hiçbir şekilde yararlanamazlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde Fakülteden mezun 
olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hak
kı verilir. 

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere (daha önce hiç alın
mayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere), bu 
beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört 
yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız olarak başarısız olduk
ları derslerden açılacak sınavlara girebilme hakkı tanınır. 

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğ
renci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda öğrencinin Fakülteden 
kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışında
ki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Fakülte Yönetim Kumlu karar verdiği taktirde, mezun olabilmesi için tek dersten ba
şarısız durumda olan öğrenciler; o yarıyıla ait olan sınav haklarını ek sınav hakkı verilmesini 
talep ederek daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. 

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalama
sı dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. 

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya 
yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt 
dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yö
netmeliğin 26 ncı maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte 
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yazılı şartlan yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacak
ları anlaşılan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 26 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var
lığı halinde, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğre
tim süre ve ek süresi işlememek üzere, Fakülte Yönetim Kumlu kararıyla belirtilecek süre ka
dar dondurulabilir; bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, basit şizofreni, paranoid 
şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devam-
sızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki 
yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kumlu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğre
nime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Fakülteden ka-
yıtlan silinir. 

Haklı ve geçerli nedenler 

a) Öğrencinin, üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin iki numara
lı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar ne
deniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçla
rı bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden do
layı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 
kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali. 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama 
hakkı verilmez. Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hak
ları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yerden öğrenciliğine devam 
eder. 

İlişki Kesme 

Madde 27 — 26 ncı maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın, bu Yö
netmelikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini belirtilen süreler içinde tamam
layamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişikleri kesilir. 
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Fakülteden Ayrılma 

Madde 28 — Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Dekanlığa baş
vurması gerekir. Öğrenci isterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye gi
rişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrenci
nin dosyasında saklanır. 

Madde 29 — Öğretim planında belirtilen derslerin sınavlarını, uygulamalarını, semi
nerlerini ve mezuniyet tezini başarıyla tamamlayarak AGNO'sını en az 2.00 düzeyine çıkar
mış olanlara " İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölü
mü Diploması" ve "Tıbbi Biyolog" ünvanı verilir. 

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır, diploma fotoğrafının kılık-kıyafet ge
nelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravat
lı, kolayca tanmmalarını sağlayacak biçimde ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması zorunlu
dur. 

Üniversiteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO, devam 
ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme tezi, başarı 
notlan ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Diploma hazırlanana kadar bir defaya 
mahsus çıkış belgesi verilir. 

Çeşitli Hükümler 

Madde 30 — İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler 
Bölümü kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dersane, laboratuvar, klinik, po
liklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor sahaları ve uygulama alanları ile koridorlarda başla
rı açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar. 

Mezuniyet diploması için verilecek fotoğraflar 4.5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıya-. 
fet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık , erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve 
kravatlı kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde son altı ay içinde çektirilmiş olmalıdır. 

Madde 31 — Mil l i Takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel 
etkinliklerde Üniversite veya Fakülte yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu öğrencilerin, 
bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğre
nime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu öğrenciler 
söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından be
lirlenecek tarihlerde girerler. 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Yönetim Kurulu ka
rarıyla yabancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yaptığı ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim 
programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek 
öğrenim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde. Fakülte progra
mında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kumlu onayı ile başarılı olmuş sayı
lırlar ve not ortalaması hesabında bu kuramlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programın
dan öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına katılan öğrencilerin 
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Fakültemiz programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorun
luluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. 

Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümüne gelen 
öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum belgesi 
(special student transcript) verilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödene
ceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 33 — 24/6/1989 tarihli ve 20205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Fakülteye 1998 ve daha önce girişli Öğrencilerde, başarısız olduk
ları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak; 

a) Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınav
ları bahar yarıyılı sonunda birlikte yapılır. : . 

b) Bu öğrencilerden, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlaya
bilmeleri için gerekli 2.00 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni al
dıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları taktirde başarılı sayılırlar. 

c) Başarı durumunun bağıl değerlendirmeye dayalı harfli sisteme göre belirlenmesi iş
lemleri, ilgili yüksek öğretim kurumunun aksine bir karan olmadıkça 1999-2000 yılından 
başlamak üzere yeni kaydolan öğrencilere uygulanır. İlgili yüksek öğretim kurumu tarafından 
bu sistemin eski öğrencilere uygulanmasına karar verilmesi halinde, 1999-2000 yılından ön
ce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu 
veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı 
veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 

Bağıl değerlendirme sisteminin 1998 ve daha önce girişli öğrencilere uygulanmasına 
karar verilmesi halinde, 1999-2000 öğretim yılından önce başarılan derslere ve hak edilen 
notlara bağıl değerlendirme yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce ba
şarılı olduğu tüm derslerin yüz üzerinden verilen notlan bir dönüşüm cetvelinden yararlanıla
rak ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşı
lıklarına çevrilir. 

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak 
intibak sorunları. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla giderilir. 

Yürürlük 

Madde 34 — B u Yönetmelik, 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulan
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 35 — B u Yönetmelik hükümlerini, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Dekanı yürütür. 
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İstanbul Üniversitesinden: 

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — İstanbul üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda 
lisans eğitim-öğretimi örgün öğretim olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğren
cilerin Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulundan lisans diploması alabilmeleri için 
bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları 
başarmaları gerekir. 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapılacak 

değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır. 

Tanımlar 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu l i 

sans eğitim-öğretimi orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsar Yüksek

okul Hemşirelik ve Ebelik olmak üzere iki bölümden oluşur. 

Eğitim-öğretim Yılı 

Madde 3 — Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli görüldü

ğü durumlarda Yüksekokul Kurulu kararıyla İstanbul Üniversitesi Senatosunun onayı ile yaz 

öğretimi yapılabilir Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ek bir yönetmelikle belirlenir. 

Öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri, İstanbul Üniversitesi Senatosunun kararı

na uygun olarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

Öğretim Süresi 

Madde 4 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda 
bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eğitim-öğretimin normal süresi 8 yarıyıldır. Ya
bancı Dil Hazırlık Programı açıldığı taktirde programın süresi, yukarıda belirtilen sürenin dı
şındadır. 
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Yarıyıl Süresi 

Madde 5 — Her yarıyıl, ara sınav ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler de dahil ol
mak üzere en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim (iş) günüdür. Yarıyıl sonu sınav günleri bu süre
nin dışındadır. Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri, eğitim-öğretim günü sayılmaz. Türk 
Dil i , Yabancı Dil , Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri ve sınavları Cumartesi günleri 
yapılabilir. 

: İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt 

Yüksekokula Kayıt ve Kimlik Kartı 

Madde 6 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokuluna 
kaydolmak için lisans öğrenimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını ka
zanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Yüksek Öğ
retim Kurumlan arasında yatay ve dikey geçişlerle ilgili hükümler saklıdır. 

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak ilkeler Yasa hükümleri çerçevesinde 
Yetkili Kurallar tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemlerini bizzat tamamlayan her 
öğrenciye İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı ve
rilir ve öğrenci dosyası açılır. 

Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri 
alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halin-
de yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte 
emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yemden alman 
bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır. 

Süresi içinde Yüksekokula kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Üni
versitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğrenci olma hakkından vazgeçmiş 
sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

Madde 7 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda 
öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına ka
tılabilirler. 

Öğrenim süresi iki yarıyıl olan hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yük
sekokulun 1 .sınıfına kayıt olurlar ve yönetmelikte yer alan zorunlu yabancı dil dersinden mu
af sayılırlar. 

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık durumu ve diğer durumlar için 17 Temmuz 
1998 tarih ve 23405 sayılı "İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları 
Yönetmeliği" uygulanır. 
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Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Madde 8 — Her eğitim-öğretim yılında (yabancı dil hazırlık sınıfı dahil) 2547 saydı 
Yüksek Öğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğren-
cilerden öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti dışın
da öğrencilerden başka harç talep edilmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksit
te ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise 
ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci 
katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan 
sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla 
ilgili öğrenci katkı paylan/öğrenim ücretleri iade edilmez, (Öğrenci katkı payı taksitini yatır
dıktan sonra, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencile
rin hakları saklıdır). 

Gerek Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Yüksekokuldan bir veya iki yarıyıl için 
uzaklaştırma cezası verilen veya disiplin soruşturması süresince bir tedbir olarak yetkili mer
ci tarafından Yüksekokula girmesi yasaklanan öğrencilerden, gerekse bu Yönetmeliğe göre 
kayıt donduran öğrencilerden disiplin cezasının uygulandığı veya kayıt dondurduğu yarıyıl 
ve yarıyıllar için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

Kayıt Yenileme 

Madde 9 — Öğrenciler her yarıyıl başında İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 
belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci katkı pa
yı/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlamayan öğrencinin kayıtlan yenilenmez. 
Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu 
öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. 

Belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler mazeretlerini bildiren bir dilek
çeyle Müdürlüğe başvurabilirler. Bu durumda olanlardan mazeretleri Yüksekokul Yönetim 
Kurulunca kabul edilenler, yarıyılın ilk iki haftası içinde kayıt yenileme ve derse yazılma iş
lemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilmeyen veya mazeretleri kabul 
edildiği halde ilk iki hafta içinde herhangi bir nedenle kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, bir 
sonraki döneme kadar hiçbir derse yazılamazlar. Ancak kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim 
süresine sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak zorunda
dırlar. Üst üste dört yarıyıl izin almaksızın veya geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenile
meyen öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 

Derslere Yazılma ve Danışmanlık 

Madde 10 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin, öğretim planın
da o yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Yüksekokul Öğrenci 
Bürosuna yazılı olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Her öğrencinin bir karnesi bulunur. Yüksek
okul Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilen danışman öğretim elemanı derslere yazılma sı
rasında öğrenciye rehberlik eder ve karneyi onaylar. Öğrenciler derslere yazılma işlemini 
Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Bu işlemi zama-
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nında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hak
kını kaybeder. Öğrenciler, derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorun
da oldukları derslere, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim yı
lında güz yarıyıl derslerine yazılabilmek için bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gere
ken güz yarıyıl derslerine; bahar yarıyıl derslerine yazılabilmek için de , bir önceki öğretim 
yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyıl derslerine ve her durumda alt yarıyıllarda (F) alı
nan derslere öncelikte yazılmak zorunludur. 

Ön Koşul Dersler 

Madde 11 — Belirli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin ön 
koşulu olabilir. Hazırlık sınıfı ve birinci yarıyıl dışında, bölüm akademik kurulunun belirle
yip Yüksekokul Kurulu'nun onaylayacağı bir alt yarıyılda yer alan belirli ders veya dersler
den sınava girme hakkı alınmış olması ön koşul olarak kabul edilir. Hangi ders/derslerin bir 
başka dersin önkoşulu olduğu Müfredat Ders Programında belirtilir. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

Madde 12 — Eşdeğer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler Yüksekokul Yö
netim Kumlunun belirlediği kontenjan dahilinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön L i 
sans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ya
pılır. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Yüksekokul 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam koşullan 
"Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine göre yapılır. 

Madde 13 — Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşire
lik Yüksekokuluna kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders 
intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrenci herhangi bir muafiyet talebinde 
bulunmayarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal 
eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür. 

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle 

yeniden yazıldığı Yüksekokul Yönetim Kumlu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, 

hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar. 

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bentlerindeki esasların 
hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 53 
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

Eğitim-Öğretim 

Dersler 

Madde 14 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu l i 
sans eğitim-öğretimi teorik dersler, uygulamalar/laboratuar (seminer, staj, proje ve benzeri 
çalışmalar) dan oluşur. Uygulama ve laboratuvar çalışmalarıyla birlikte yürütülebilecek olan 
söz konusu dersler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Ancak uygulama/laboratuar 
saatleri 1/2 ders kredi saati sayılır. 

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. 

Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür. 

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. 

Seçimlik dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan ve Yüksekokul Kurulunca 
belirlenen derslerden olabileceği gibi genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden 
de olabilir. Öğrenciler danışmanın olurunu alarak İstanbul Üniversitesine bağlı başka bir yük
sek öğretim kurumunun öğretim planında yer alan bir dersi de seçebilirler. Bu dersler mezu
niyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzen
lenir. Seçimlik derslerin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısına Yüksekokul Yönetim 
Kumlu karar verir. 

Bölümler, öğretim planlarını ve mezuniyet için öğrencilerin başarmak zorunda olduk
ları zorunlu, seçime bağlı derslerin uygun bir bileşiminden tamamlanması gereken kredi mik
tarını, kendi akademik kurullarından geçirerek Yüksekokul Müdürlüğüne sunarlar, Bu öğre
tim planlan Yüksekokul Yönetim Kurulundan geçtikten sonra kesinlik kazanır ve Yükseko
kul Müdürlüğü'nce ilan edilir. 

2547 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (1) Bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden: 

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi: zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati ol
mak üzere, ilk 2 yarıyılda, 

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyıl
da, 

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak 60 ders saati olmak üzere 2 yarıyılda 
okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir, yarıyıllarda ve kaç saat okutulacağına ilgili yönetme
likler dikkate alınarak Yüksekokul Yönetim Kumlu tarafından karar verilir. 

d) Güzel Sanat dallan dersi veya bunun yerine Beden eğitimi dersi; zorunlu olmamak 
kaydıyla 2 yarıyılda birer saat okutulur. 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve 
derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar
la, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. 
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Başarı Notu 

Madde 17 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait 
yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate 
alınır. 

Uygulaması olmayan derslerde başarı notu; 

Yarıyıl içi sınav notlarının (ara s ınav)% 40'ı, 

Yıl sonu sınav notunun % 60'ı alınarak belirlenir. 

Uygulama ve/veya laboratuvarı bulunan derslerde başarı notu; 

Yarıyıl içi sınav notlarının (ara sınav) ortalamasının % 20'si 

Uygulama notunun (staj, seminer, proje, laboratuar vb.) % 30'u 

Yıl sonu sınav notunun % 50'si alınarak belirlenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 55 

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim 
elemanı, her öğrencinin durumunu; 

a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına, 

b) Ders devamına, 

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye, 
1 

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak "Geçer" ve
ya "Başarısız" şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu de
ğerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. "Geçer" olarak değerlendirilmiş 
olan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler. 

Öğretim Planları 

Madde 15 Ders programlarının belirlenmesi ve duyurulmasında, İstanbul Üniver
sitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Derse Devam Zorunluluğu 

Madde 16 — Öğrenciler ilk kez yazıldıkları ya da devamsızlıktan nedeniyle tekrarla
yacaktan derslerin teorisinin en az %70'ine, uygulama/laboratuvann en az %80'ine devam 
etmek ve uygulamadan/laboratuvardan başarılı olabilmek için en az "CC" almak zorunda
dırlar. Bu koşullan yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Yarı yıl 
sonu sınavında başarısız olan öğrenciler derse yazıldıktan sonra isterlerse derse devam et
meksizin yarıyıl sonu sınavına girebilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başarının Ölçülmesi 
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Yazı ile Harf' ile Ağırlık Katsayısı 

Pekiyi A A 4.00 

-Pekiyi B A 3.50 

iyi BB 3.00 

-İyi CB 2.50 

Orta CC 2.00 

-Orta DC 1.50 

Başarısızlık Sınırında DD 1.00 

Başarısız F 0.00 

Geçer (Derecelendirme Dışı) G — 

Muaf (Derecelendirme Dışı) M — 

(1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o der
si başarmış sayılır. 

(2)Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını be
lirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu 
alan öğrenciler bu dersin sınavına girerek başardı olmak zorundadırlar. 

(3)"G", Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi dersleri için kullanılır. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 

Madde 19 — Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Hesaplanması ve Ortalama Yükseltil
mesi Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ilgili tüm derslerin başarı notu ağır-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 56 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Madde 18 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme siste
mi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 17 nci 
maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile 
bağlantılı olarak belirler 

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritme
tik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. 

Dersten sorumlu öğretim üyesi bağıl değerlendirme sonunda her öğrenci için, yarıyıl 
sonu sınav tarihini izleyen 10 eğitim-öğretim günü içinde başarı derecesini belirten ve harfle 
ifade edilen bir başarı notu belirler ve bu notları gösteren listeyi Müdürlüğe verir. Yarıyıl so
nu başarı notlan Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerektiğinde 
bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir. 

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir. 
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İlk katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve top
lam kredi saatine bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak 
verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, ağır
lıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz. 

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarından (F) 
not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) al
dığı dersleri tekrar alabilir. (AGNO) hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en 
yüksek not geçerlidir. 

Başarısızlık Durumu 

Madde 20 — Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Tanımı 

Bir öğrencinin Yüksekokuldan mezun olabilmesi için ağırlık genel not ortalamasının 
en az 1.80 olması gerekir. 

Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "başarı baraj 
notu" olarak belirlenen 1.80'in altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. Sınama
lı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Yüksekokulda faaliyette bulunan öğ
renci demekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kumlu üyesi öğrenci tem
silcileri olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday 
gösterilemezler. 

AGNO'su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler "başarısız" 
duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce ba
şarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılan
lardan öncelikle F ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencilerin ders 
alımında öğretim elemanları arasında ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen danışmanlar 
kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı veya başarısız" öğrencile
rin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarı ile A G 
NO'larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine de
vam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır. 

Sınavlar 

Madde 21 —Yüksekokuldaki tüm sınavlar (yarıyıl sonu, ara ve mazeret sınavları) 
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler bu 
programa göre hazırlanan listedeki gün ve saatlerde ilgili sınava girmek ve kimlik kartlarını 
yanlarında bulundurmak zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluk
lara uymayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Sınavlar üniversite binaları dışında yapılamaz. 

Güz yarıyılı sonunda yapılan sınavlardan sonra eğitim-öğretime 2 hafta ara verilir. 

Madde 22 — Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya sözlü olarak yapılabilir. 

Sınav kağıttan sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda anı
lan sınav kağıttan bir tutanakla imha edilir. 
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Yarıyıl Sonu Sınavları 

Madde 23 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir 
dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme için : 

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak, 

c) Uygulamalarda en az CC almak zorunludur. 

Ders ve uygulamaları ayrı mütalaa edildiğinde, yukarıdaki başarı, uygulama için de 
aynen geçerlidir. 

Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavları 

Madde 24 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların han
gi tarihlerde ve nerede yapılacağı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edi
lir. 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en 
çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. 

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar, sınavı izleyen yedi eğitim-
öğretim günü içinde mazeretlerini bildirmek ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edil
mek kaydıyla, mazeret sınavına girerler. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılaca-
ğını Yüksekokul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. 

Mazeretsiz olarak ara sınavına girmeyen veya mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul 
edilmeyen öğrencilerin ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre he
saplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavları
na alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınav
larına girebilirler. 

Bu dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların 
toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuk
lu sayı tam sayıya yükseltilir. 

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Yükseko
kul Müdürlüğüne bildirir. 

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar 

Madde 25 — Yazılı sınavlar: İlgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim ele
manları gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınavı verilen 
süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınavlarda sorular verildikten sonra ilk 15 
dakika sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz. Öğrenciler sınav salonuna ders malzemesi ge
tiremez. Cevaplar Yüksekokul mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına ya da ilgili öğretim 
üyesince hazırlanan soru kağıtlarına yazılın 

Sözlü Sınavlar : İlgili Ana Bilim Dalında görevli en az iki öğretim üyesinden oluşan 
jüri önünde yapılır. Yeterli öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda jüri oluşumu Yüksekokul 
Kumlu tarafından belirlenir. 
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Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan 
anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) "sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca 
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya 
yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz 

Madde 26 — Öğrenciler yarıyıl içinde yapılan ara sınav sonuçlarına ve yarıyıl sonun
da ilan edilen başarı notlarına, ilân tarihinden itibaren Uç gün içinde. Yüksekokul Öğrenci Bü
rosuna bir dilekçe vermek suretiyle maddi hata yönünden yeniden incelenmek üzere itiraz 
edebilirler. Müdür, dersin öğretim üyesinin de bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar. Bu 
komisyon, sınav kağıtlarını inceler, başarı notunun bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belir
tilen şekilde hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden 
itibaren en geç onbeş gün içinde öğrenciye Müdürlük tarafından bildirilir. 

Ek Sınav Hakkı ve Öğrenim Süresi 

Madde 27 — Öğrenciler dört yıllık Lisans Öğrenimini yedi yılda bitirmek zorunda
dır. Bu süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün ders
ler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, derslerin açılacağı ilk iki yarıyıl so
nu sınav döneminde kullanılır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı 
elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılmaz. 

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere (daha önce hiç alın
mayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere ) bu 
beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört 
yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız olarak başarısız olduk
ları derslerden açılacak sınavlara girebilme hakkı tanınır. 

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğ
renci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda öğrencinin Yüksekokul
dan kaydı silinir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı pa
yı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler, ancak, durumları birinci fıkraya uyan öğrencile
rin başarı notu, ara sınav notu dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre be
lirlenir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olabilmesi için tek ders
ten başarısız durumda olan öğrenciler; o yarıyıla ait olan sınav haklarını ek sınav hakkı veril
mesini talep ederek daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. 

Tek ders sınavı sonunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az DD almış olması 
gerekir. 

Kayıt Dondurma 

Madde 28 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin var-
hğı halinde, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile 
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öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla belirtile
cek süre kadar dondurulabilir; bu sure içinde öğrenciler izinli sayılırlar; ancak, "basit şizofre
ni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar ne
deniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt 
dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kumlu raporu alınmak ve incelen
mek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar ve
rilenlerin, Yüksekokuldan kayıtlan silinir. 

Haklı Ve Geçerli Nedenler 

a) Öğrencinin üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alı
nan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt 
bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksamasına neden olacak olaylar nedeniyle öğ
renime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi, 

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı 
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi, 

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçla-
rı bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden do
layı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, 

O Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin 
kaldırılması suretiyle askere alınması, 

g) Öğrencinin tutukluluk hali. 

Ancak bu süreler zarfında öğrenciye giremediği yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama 
hakkı verilmez. Ayrı bir yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hak
lan sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazeret sebebiyle ayrıldığı yerden öğrenciliğine devam 
eder. 

İlişki Kesme 

Madde 29 — 28 inci maddede yazılı haklı ve geçerli bir sebep bulunmaksızın yönet
melikte yazılı şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamla
yamayacakları anlaşılan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. 

Yüksekokuldan Ayrılma 

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Müdürlüğe 
başvurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksek
okula girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi 
öğrencinin dosyasında saklanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 60 
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Kıyafet 

Madde 32 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 
öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuar, klinik, kütüphane, sosyal tesis
ler, spor tesisleri, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başlan açık, çağdaş giy
siler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar. 

Öğrencinin uygulama alanında giyeceği üniforma yönerge ile belirlenir. 

Özel Öğrenci Statüsü 

Madde 33 — İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 
Yönetim Kurulu kararıyla yabancı eğitim-öğretim kurumlarıyla yaptığı ikili anlaşmalar kap
samındaki değişim programlan çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğren
ciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları tak
dirde Yüksekokul programında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu onayı ile 
başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. 
Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Değişim programına 
katılan öğrencilerin Yüksekokulumuz programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde 
devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz , yarıyıl sonu sınav sonuçlan başarı notu olarak 
kabul edilir. 

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl 
ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür. 
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Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi 

Madde 31 — Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin 
tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO'sunu en az 1.80 
düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğ
renimini bitirmiş sayılır ve kendisine İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 
Yüksekokulu lisans diploması verilir. Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma 
fotoğrafının kılık-kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı 
açık, sakalsız ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay için
de çektirilmiş olması zorunludur. 

Yüksekokulu bu şekilde bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, al
dıkları dersleri, kredi saatlerini ve başarı notları ile ağırlıklı not ortalamasını gösteren bir öğ
renim belgesi verilir. 

Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus çıkış belgesi verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
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Sporcu Öğrenciler 

Madde 34 — Mil l i Takım ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel 
etkinliklerde Üniversite veya Yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğ
rencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları 
nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; 
bu öğrenciler söz konusu süreler içerisinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 35 — 29/8/1997 tarih ve 23095 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Yüksekokula 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, başarısız ol
dukları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak; 

a) Bu öğrencilerin bütünleme haklan saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınav
ları bahar yarıyıl sonunda birlikte yapılır. 

b) Bu öğrencilerden, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamam
layabilmeleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve 
yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başardı saydılır
lar. 

c) 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri 
olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin 
anılan derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 
1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme 
yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin yüz 
üzerinden verilen notlan bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu 
tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir. 

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak 
intibak sorunları. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla giderilir. 

Yürürlük 

Madde 36 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü yürütür. 
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ILAN BOLUMÜ 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

MİKRODERBİDER SETİ VE ENDOSCRUP SİSTEMİ SATİN ALINACAKTIR 
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satm Alma Sigorta Müdürlüğünden: 
Dosya No: 8101-128 
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisi KBB Servisi ihtiyacı Mikroderbider Seti (1 -Set) ve En-

doscrup Sistemi (1 Set), Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme Usulü 
olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin İdari Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacaktan teklif mektuplannı 
engeç 17/9/1999 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK İş Hanındaki Mü
dürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundumlmak üzere posta ile göndermeleri gere
kir. Postadaki gecikmeler dikkate ahnmaz. 

• 3 - Bu işe ait İdari Şartname çalışma saatleri içinde 1 No.lu Satın Alma Komisyonundan 
ücret karşılığmda temin edilebilü". 

Şartname ücreti makbuzu teklif zarfı içinde verilecektir. (Şartname ücreti yatırmayan fir
malar ihale dışı bıraküacaktır) 

4 - Malzeme bedeli KDV dahil olarak verilecektir. . 
5 - Geçici teminat miktan isteklilerin KDV Dahil olarak teklif ettikleri toplam bedelin 

yüzde üçüdür. .(%3) 
(Banka Teminat mektuplan süresiz olacaktu-.) 
6 - Teklifle birlikte malzeme numunesi de verilecektir. 
7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine ihale etmekte veya istediği miktarda almakta serbesttir. 
- , 22258/1-1 

TIBBİ ALET SATİN ALINACAKTIR 
Dosya No: 8101-45 
1 - Kummumuz Sağlık Tesisi KBB Servisi ihtiyacı Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cer

rahisi (Fess) Seti, Ahm-Sahm İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme Usulü olmadı
ğı takdirde Pazarlık Usulü ile satın ahnacaktır. 

2 - İsteklilerin İdari Şartnamemiz esaslan dahilinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı 
engeç 17/9/1999 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK İş Hanındaki Mü
dürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile göndermeleri gere
kir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - Bu işe ait İdari Şartname çalışma saaderi içinde 1 No.lu Saün Alma Komisyonundan 
ücret karşılığında temin edilebilir. 

Şartname ücreti makbuzu teklif zarfı içinde verilecektir. (Şartname ücreti yatırmayan fir
malar ihale dışı bırakılacaktır.) 

4 - Malzeme bedeli KDV dahil olarak verilecektir. 
5 - Geçici teminat miktan isteklilerin KDV Dahil olarak teklif ettikleri toplam bedelin 

yüzde üçüdür (%3) 
(Banka Teminat mektupları süresiz olacaktu-.) 
6 - Teklifle birlikte malzeme numunesi de verilecektir. 
7 - Kummumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap 

mamakta, dilediğine ihale etmekte veya istediği miktarda almakta serbesttir. 22259/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 1999-Sayı : 23808 

KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden : 

SAMSUN 
1 - İhaleye Konulan İşler: 1- Taşova-Niksar Dev.Yolu Erbaa,Şehir Geçişi, Erbaa Grubu 

(Erbaa-İmbat) Köprüleri Yapım İşi; Keşif Bedeli: 199.873.952.000,- TL.; Geçici Teminat: 
6.000.000.000,- TL.; Başvuru Son Günü: 17/9/1999; İhale Tarih Gün ve Saati: 23/9/1999 Saat: 
14.30. 

2 - Keşif bedeli 1999 yılı Birim Fiyatlarıyla tespit edilmiş olan yukarıda adları yazılı işle
rin ihalesi; Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Kanun 8 l/b maddesine göre ka
palı teklif usulü ile ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek 
suretiyle yapılacak ve ihalede 17 Mart 1998 gün ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ba
yındırlık ve Iskan Bakanlığı Tebliği hükümleri uygulanacaktır 

Bu işlerin âlt smır puanı 75 puandın 
3 - İhale dosyalan: her gün çalışma saaderi dahilinde Bölge Müdürlüğümüz Köprü Baş

mühendisliğinde görülebilin 
4 - İhalelere girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşullan yerine getirmeleri gerek

mektedir 
4.1 İsteklilerin ihalelere başvurusu için ; 
a) "C" gurubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhidik karnesi bulunması, 
b) 2886 sayılı kanuna göre cezalı durumda bulunmaması, 
c) 1999 yılında bir defaya mahsus olmak üzere son beş yılda (1993-1997 yıllarına ait) ge

lir veya kurumlar vergisi olmadığının ilgili vergi dau-esinden belgelendirilmesi, 
d) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin bu işlerin keşif 

bedellerinin % lO'undan fazla olması ve en geç yukanda yazıh işler için tesbit edilmiş olan'baş-
vuru son günleri çalışma saati bitimine kadar Bölge Müdüriüğümüze başvurmaları (Başvuruda, 
Genel Evrak kayıt tarihi geçeriidir) ve dilekçesine; Bölge Müdürlüğümüz Köprü Başmühendisli
ğinden alacakları "İhalelere Katılmak İçin Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Dilekçe ve 
Belgelerie Teklif Mektubu Örneklerinde belirtilen açıklama ve ömeklerie ihale dosyasındaki Ka
palı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 5.6.2. maddesindeki (Taşeron işleri anlaşmasının 35.1 
maddesindeki) şartlara uygun olarak düzenlenmiş ve kanıtlayıcı belgelerie birlikte verilen; 

I - İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumunu gösteren "Mali Güç" ve "Halen Taahhüdün
deki İş Miktan" bildirimlerini, 

II - İş Deneyimini gösteren "Firmanın Faaliyet Süresi", "Son 25 yılda Yapmış Olduğu İş
ler Bildirimi (Benzer İş: Köprü Yapım İşidir) 

"Değeriendumeye Ahnacak İş" ve "İş Dummu ve Tutumu" ile ilgili beyanlannı, 
III - Ekipman durumunu gösteren "Ana İş Makinalan" bildirimini, 
IV - İsteklilerin, 1999 yılına ait ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli; ger

çek tek kişi olmalan halinde İmza Sirkülerini, şirket olması halinde Şirket Sirkülerini ve şirket or
taklarının adını, ortaklann hisse durumlannı ve görevlerini belinen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
ömeğini, 

V - Gerekiyorsa vekaletnameyi, 
VI - İsteklilerin, ortak girişim olması halinde örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ve yukanda belirtilen belgeleri her or
tak için ayrı ayrı başvum dosyasına eklemeleri. 

VII - İşyerini görüp tetküc ettiklerine ait tasdikli bir belgeyi. 
4.2 - ihaleye kaülmak isteyen istekliler; ihale şarmamesindeki esaslara uygun olarak 

"1999 yüına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli imza ya da Şirket Sirküle
rini, kanuna ve usulüne uygun olarak her iş için gerekli olan Geçici Teminatım (İsteklilerin ortak 
girişim olması halinde, ömegine uygun noter tasdikli ortak güişim beyannamesi üe ortaklarca im
zalanan ortaklık Sözleşmesini ve imzalı teklif mektuplannı zarfa koymalan ve teklif zarflamı iha-
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le saatinden 15 dakika öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri ge
reklidir. 

İhale saatinde hazır bulunanların önünde ihaleye katdmaya hak kazananların isimleri 
okunduktan sonra ihaleye katdmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan imza karşıhğında açıl
madan kendilerine geri-ve ihale salonundan çıkartdacaklardır. Telgraf, teleks ve telefaksla yapılan 
başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - İstekliler: yüklenicilik ciddiyeti ile bağdaşmayan veya sadece uygun teklifi etkileme
ye yönelik tekliflerde bulunmamaya, uygun teklif ile işi almaya uygun ve elverişli tekliflerde bu
lunmaya özen göstermelidirler 

İlgilenenlere duyurulur. . « 21956/1-1 
BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKADATI SATILACAKTIR 

Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketinden : 
1 - Kombinalarımız stoklannda bulunan ve ihale tarihini takip eden iki ay içerisinde üre

tilecek olan, büyük ve küçükbaş hayvan sakadatları kapalı zarf usulü ile teklif toplamak suretiyle 
satılacaktır. 

2 - İhaleler aşağıda belirtilen günlerde saat 14.00'de ilgili Kombînalanmızca yapılacaktır. 
Kombina Adı İhale Tarihi Kombina Adı İhale Tarihi 
Kayseri 27/9/1999 Eskişehir 4/10/1999 
Erzurum 27/9/1999 Bingöl 4/10/1999 
Diyarbakır 28/9/1999 Manisa 4/10/1999 
Konya 28/9/1999 Burdur 5/10/1999 
Van 28/9/1999 Adana 5/10/1999 
Sakarya 4/10/1999 Sivas 5/10/1999 

Gaziantep 5/10/1999 
3 - İhale Ue ilgüi şartnameler Kombinalanmızdan bedelsiz olarak alınabüir. 
4 - Kummumuz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından satışı yapıp yapma

makta veya düediğine yapmakta serbesttir. 22048/1-1 • 
4500 METRE BİTÜM KAPLI SPİRAL KAYNAKLI BORU İLE 

1700 METRE BORUNUN KUMLANARAK BİTÜM KAPLAMASI 
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İMAL ETTİRİLECEKTİR 

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak zomnludur. Şartnameler; 
TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvan No: 27 Kat. 15 Oda No: 15079 Tel: 212 

69 00/2203 Bahçelievler/Ankara adresinde görülebüir ve istenildiği takdirde 4.500.000,- TL. 
(KDV DahU) bedel karşüığmda alınabüir. (Dosya No: 25-TAF/99090) 

2 - Tekliflerin en geç 22/9/1999 tarih, saat 12.00'ye kadar aynı adreste 15086 no.lu oda
daki Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

3 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir 22050/1-1 • 

BİNEK Tipi ARAÇ KİRALANACAKTIR 
TEDAŞ Tokat Elektrik Dağıtım Müessesesinden: 
Müessesemiz Merkez İlçe ve İşletme Baş MUhendislüclerimizde çahştırümak üzere 16 

adet minibüs 10 adet binek tipi 11 adet arazili araç kapalı zarf teklif almak üzere kiralanacak, is
tenilen cinsteki araç temin edilemediği takdirde yerine başka cins ar^ç kiralanacaktır. 

1 - Mevcut 60/98-18 sayılı ihale ile kiralanan araçların 30/9/1999 tarihinden itibaren söz
leşmeleri sona erecektir. 

2 - İhale ile kiralanacak araçlar 5 (beş) yaşından büyük olmayacak. 
3 - Bu ihale için geçici teminat 100.000.000,- TL. olup kesin teminat Müessesemizce be-

lirienecektir. 
4 - İhaleye katüabilmek için şartname almak mecburi olup şartnameler Tokat Elektrik Da

ğıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdüriügünden 4.000.000,- TL. bedeli karşılığı 
temin edüebilir. ' • 

5 - Teklifler en geç 20/9/1999 tarih ve saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Ser
visine verüecektir. , 

6 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22256/1-1 
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TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Sisli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Komisyon Başkanlığından : 
Hastanemiz 1999 Mali Yılı Hastanemiz Eczanesine Tıbbi Malzeme Alımı İşi ihalesi Ka

palı Teklif almak suretiyle 22/9/1999 Çarşamba giinü, saat ll.ÖO'da kumm binasında Satın Alma 
Odasında yapdacaktır. İhale ile ilgili idari şartname ile diğer belgeler Satın Alma Komisyon Baş
kanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. İstekliler geçici teminat tutannı % 3 olarak 
3.919.469.500,-TL. Olarak, Banka Teminat Mektubu veya Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine 
yatırılan makbuz olarak sunmak zomndadır. İsteklilerin teklif mektubu ve ihale evraklannı 
22/9/1999 Çarşamba günü, saat 11.00'a kadar komisyona teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gelen evraklar teslim alınmayacaktu". Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. İhaleye 2886 saydı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olanlar katılabilirler. 

İsteklilerin: 
- Türkiye'de tebligat için adres beyannamesi, 
- İkametgah İlmühaberini, 
- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi, (İhale yılına ait), 
- İmza Sirkülerini, 
- % 3 geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
- Usulüne uygun olarak hazu-layacaklan teklifinin istekliler adına vekaleten iştirak edili

yor ise istekli adına teklifte bulunacaklann vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tas
dikli imza sirkülerini (İhale yılına ait), 

- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun olarak girişim be
yannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmelerini ibraz etmeleri şarttır. 

- İdari ve Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler, 
Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağh olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 
Kurumumuzun Eczanesine Tıbbi Malzeme Ahmı işinin toplam muhammen bedeli 

130.648.983.333,- TL. + KDV olup. Geçici teminat toplam tutan 3.919.469.500,- TL.'dir. 
22377/1-1 

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR 
Hastanemiz 1999 Mali Yıh Hastanemiz Eczanesine İlaç Alımı İşi ihalesi Kapalı Teklif al

mak suretiyle 21/9/1999 Salı günü, saat 11.00'da kumm binasında Satın Alma Odasında yapıla
caktır. İhale ile ilgili idari şartname ile diğer belgeler Satın Alma Komisyon Başkanlığından ücret
siz olarak temin edilebilir. İstekliler geçici teminat tutannı % 3 olarak 4.609.517.697,-TL. olarak, 
Banka Teminat Mektubu veya Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine yatmlan makbuz olarak sun
mak zorundadır. İsteklilerin teklif mektubu ve ihale evraklannı 21/9/1999 Salı günü, saat 11.00'a 
kadar komisyona teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gelen evraklar teslim almmayacaktu. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. İhaleye 2886 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere haiz olanlar katılabilirler. 

İsteklilerin: 
- Türkiye'de tebligat için adres beyannamesi, 
- İkametgah İlmühaberini, 
- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi, (İhale yılına ait), 
- İmza Sirkülerini, 
- % 3 geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
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- Usulüne uygun olarak hazu-layacaklan teklifinin istekliler adına vekaleten iştirak edili
yor ise istekli adma teklifte bulunacaklann vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tas
dikli imza sirkülerini (İhale yıhna ait), 

- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun olarak girişim be
yannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmelerini ibraz etmeleri şarttır, 

- İdari ve Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler. 
Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağh olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 
Kummumuzun Eczanesine İlaç Alımı işinin toplam muhammen bedeli 153.650.589.876,-TL. 

+ KDV olup. Geçici teminat toplam tutan 4.609.517.697,-TL.'dir. 
, 22378/1-1 

BAHÇE DÜZENLEMESİ VE GİRİŞ SAHASININ ONARIMI 
(ASFALT BASKI YAPILMASI) YAPTIRILACAKTIR 

TEAŞ - Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Kumburgaz Eğitim Merke-
zi Müdürlüğünden : 

1 - Teknik şartnameye göre 1400 m2 alanın çimleme işi ve fidan dikimi. 
2 - 700 m2 alanın teknik şartnameye göre renkli asfalt baskı kaplama yapılması. 
3 - İhaleye katdmak için şartname almak zomnludur. 
Şartnameler TEAŞ Eğitim Merkezi Müdüriüğü KUMBURGAZ'dan temin edilebilir. 
Tel: 0212 885 6042 - 43 FAX: 0212 885 5507 
4 - Teklifler en geç 20/9/1999 günü saat I4.00'da aynı adresteki Muhaberat Servisine (es

lim edilmelidk. 
Postadan dolayı gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 ^ İhaleye girecek firmalann benzeri iş bitirme belgesi ve Müteahhiüik Karnesi alması 

şarttır 
6 - TEAŞ 2886 sayüı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen 

veya tamamen vermekte serbesttir. ^ 22379/1-1 

MAKİNE - TEÇHİZAT SATİN ALİNACAKTİR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı Satın Alma Komisyonu 

.Başkanhğından : ^ ^ 
Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümünün ihtiyacı olan, 1 adet Veri Toplama Sistemi 

alımı Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29/A maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile tahmini bedel
den indirim yapılmak üzere Ankara'da Rektörlük Binası l . Katta Saün Alma Komisyonunca iha
le edilecektir. 

Malzemenin Cinsi: Veri Toplama Sistemi, Miktarı: l Adet, Muhammen Bedeli: 
11.515.560.000,-TL., Geçici Teminat: 345.466.000,-TL. 

NOT: Muhammen bedele KDV dahü edümemiştir. 
1 - İhale 17 Eylül 1999 tarihinde saat 14.00'da yapüacaktır. 
2 - Şartnameler Üniversitemiz Araştırma Fonu Saymanlığmdan (Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı Merkez Bina 10. Kat) dilekçe karşılığı ücretsiz temin edüebüir 
3 - İsteklilerin Fonlar İhale Yönetmeliği'nin 30. Maddesi gereğince hazırlayacaklar» ve 

ihale şartnamesinde belütüen belgeleri havi kapalı teklif mektuplannı (1999 Yılına ait Ticaret 
Odası, Sanayi Odası ve demek kayıt belgesi de dahü olmak üzere) Satın Alma Komisyon Başkan
lığı'na ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler üe telefon, telgraf ve telefaks ile yapılacak müracaaüar dikkate 
alınmaz. 

5 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif edüen bedellerden tercihe layık 
görüleni seçmekte serbesttir. 

İlan Olunur. 22380/1-1 
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SEBZE VE MEYVE SATİN ALINACAKTIR 
M.S.B. İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı (1) Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlı-

ğından : ^_ 
1 - Aşağıda teslim yeri, cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve sa

ati yazılı malın ihalesi; hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile MSB. İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Al 
ma Komisyon Başkanlığı - 35128 Yenişehir - İZMİR'de yapılacaktır. 

2 - İhale konusu mala ait evsaf ve şartname, çalışma saatleri içerisinde İZMİR - İSTAN
BUL - ANKARA îç Tedarik Bölge Başkanlığında ücretsiz görülebilecektir. 

3 - İsteklilerden aranılacak belgeler kapalı teklif usulü eksiltme şartnamesinin 3 ve 6 ncı 
maddesi ile Özel şartlar'da belirtilmiştin 

4 - Taahhüt konusu malın kaç istekliye ihale edileceği şartnamede belirtilmiştin 
5 - Teklif mektupları ihale saatine kadar 1 nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığına el

den verilebilir veya posta ile de gönderilebilir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektin 

Tah. Bed. Geç. Tem. 
. Miktan (TL.) (TL.) Teslim Yeri - Cinsi 

İÇ TED.BLG.BŞK,DSIBRL. VE KUR. 

1 İNCİ GRUP (İs.Ok.Eğt.Mrk.K.lığ)) 
Havuç, Taze 92.000 KG. 
Limon, Kış 55.000 KG. 
Maydanoz 240.000 Dmt. 
Elma, Kompostoluk 20.000 KG. 
Elma, Sofralık 120.000 KG. 

2 NCİ GRUP (Ulş.01c.Eğt.MTk.K.lığı) 
Havuç, Taze 58.000 KG. 
Limon, Kış 35.000 KG. 
Maydanoz 155.000 Dmt. 
Elma, Kompostoluk 13.000 KG. 
Elma, Sofralık 78.000 KG. 

ihale 
Tarihi ve Saati 

11.040.000.000 
15.125.000.000 
8.400.000.000 
2.800.000.000 

24.000.000.000 

61.365.000.000 1.840.950.000 20/9/1999-10.00 

6.960.000.000 
9.625.000.000 ' 
5.425.000.000 
1.820.000.000 

15.600.000.000 

3 ÜNCÜ GRUP (Ege Ordu Top.Tug.K.lığı) 
Havuç, Taze 17.000 KG. 
Limon, Kış 20.000 KG. 
Maydanoz 90.000 Dmt. 
Elma, Kompostoluk 7.000 KG. 
Hma, Sofralık ' 45.000 KG. 

GENEL TOPLAM TUTARİ 

39.430.000.000 1.182.900.000 20/9/1999-10.00 

2.040.000.000 
5.500.000.000 
3.150.000.000 

980.000.000 
9.000.000.000 

20.670.000.000 620.100.000 20/9/1999-10.00 
121.465.000.000 3.643.950.000 20/9/1999-10.00 

22330/1-1 
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KIRMIZI MERCİMEK SATIN ALINACAKTIR 
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul îç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale Komis

yon Başkanllğındanj SİRKECİ/İSTANBUL 
A. Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzeme 1 No.lu İhale 

Komisyonu Başkanlığı (Sirkeci/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 sayilı Devlet İhale Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Bu ihaleye ait şartname ve ekle
ri mesai saatlerinde, 1 Nolu Satm Alma Komisyon Başkanlığında ve (İZMİR-ANKARA İç Ted. 
Blg. Bşk.hklannda) bedelsiz görülebilin 

B. İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER; 
1. Muhtarlıktan Almacak İkametgah İlmühaberi. (Bu belge gerçek şahıslar için aranacak

tın) . 
2. Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Dair Belge. 
3. Ticaret veya Sanayi Ddası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayulı olduğunu gösterir 

belge vermesi. 
4. İmza Sirküleri. 
5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak edihyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri. 
6. Geçici Teminat. 
7. Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli) ve Ortaklık 

Sözleşmesi. 
8. Tüzel Kişi Oirnası Halinde Sermaye Paylannı Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
9. Teklif Mektubu. 
10. Diğer Belgelen (Yoktur) 
C - İhale konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilebüeceği gibi, her bülik ihüyacı 

mal ayn ayrı isteklilere de ihale edilebilecektin Aynca her biriüi mal için ayn ayn geçici teminat 
yatırılacaktın 

D. Tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şartün 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektin 
E. Cinsi: KIRMIZI MERCİMEK 

Tahmini İhale Geçici 
Sıra Miktarı Fiyatı Tutan Teminaü İhale 
No BiriİEİ (KG) (TL.) (TL.) (TL.) Günü ve Saati 

1. İstanbul İç Ted.Blg.Bşk. 55.000 300.000 16.500.000.000 495.000.00027/9/1999-10.00 
2. 2 nci Kolordu K.lığı 8.000 300.000 2.400.000.000 72.000.000 
3. 4.Mknz.P.Tug.k.lığı 14.000 300.000 4.200.000.000 126.000.000 
4. «.Mknz.RTuğ.K.hğı 5.000 300.000 1.500.000.000 45.000.000 
5. IS.ZhnTug.K.hğı 3.000 300.000 900.000.000 27.000.000 
6. 95.ZhnTug.K.lığı 3.000 300.000 900.t)00.000 27.000.000 
7. 5 nci Kom.A.K.lığı 15.000 300.000 4.500.000.000 135.000.000 
8. 1.Zrh.Tug.K.hğı 3.000 300.000 900.000.000 27.000.000 
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Sıra 
No Birliği 

Talimini 
Miktan Fiyatı 

(KG) (TL.) 

İhale 
Tutan 
(TL.) 

9. 26.Zhr.Tug.K.lığı ' 5.000 300.000 
10. 66.Zrh.Tug,K.lığı 15.000 300.000 
11. 5.Kolordu K.hğı 6.000 300.000 
12. 3.Zrh.Tug.K.lığı 7.000 300.000 
13. 4.Kom.Tug.K.Yrdc.lığı 4.000 300.000 
14; 10.Zrh.Tug.K.lığı 5.000 300.000 
15 33.Mknz.RTug.K.hğı 8.000 300.000 
16. 54.Meknz.RTug.K.lığı 6.000 300.000 
17. 55.Mknz.P.Tug.K.lıgı 4.000 300.000 
18. 65.Meknz.P.Tug.K.lığ] 5.000 300.000 
19. 2.Zrh.Tug.K.lığı 5.000 300.000 
20. 23.Mot.RA.K.Iığı 7.000 300.000 
21. Piyade Okul K.hğı 7.500 300.000 
22. İst.Dz.İk.Grp.K.hğı 25.000 300.000 
23. İst.Dz.İk.Destek K.hğı 8.000 300.000 
24. Hava Harp Ok.K.lığı 12.000 300.000 
25. 15 .Füze Üs. 1 .Grp.K.lığı 30.000 300.000 
26. GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı 3.000 300.000 

TOPLAM 268.500 

1.500.000.000 
4.500.000.000 
1.800.000.000 
2.100.000.000 
1.200.000.000 
1.500.000.000 
2.400.000.000 
1.800.000.000 
1.200.000.000 
1.500.000.000 
1.500.000.000 
2.100.000.000 
2.250.000.000 
7.500.000.000 
2.400.000.000 
3.600.000.000 
9.000.000.000 

900.000.000 

Geçici 
Teminâtı 

(ILL 
45.000.000 

135.000.000 
54.000.000 
63.000.000 
36.000.000 
45.000.000 
72.000.000 
54.000.000 
36.000.000 
45.000.000 
45.000.000 
63.000.000 
67.500.000 

225.000.000 
72.000.000 

108.000.000 
270.000.000 
27.000.000 

İhale 
Günü ve Saati 

80.550.000.000 2.416.500.000 
22332/1-1 

BEZELYE KONSERVE SATİN ALINACAKTIR 
A. Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzeme l No.lu İhale 

Komisyonu Başkanlığı (Sirkeci/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. Bu ihaleye ait şartname ve ekle
ri mesai saatlerinde, l Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığında ve (İZMİR-ANKARA İç Ted. 
Blg. Bşk.hklannda) bedelsiz görülebilir 

B. İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER; 
1. Muhtarlıktan Alınacak İkametgah İlmühaberi. (Bu belge gerçek şahıslar için aranacak

tır.) 
2. Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Dair Belge. 
3. Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıflı olduğunu gösterir 

belge vermesi. 
4. İmza Sirküleri. 
5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri. 
6. Geçici Teminat. * 
7. Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli) ve Ortaklık 

Sözleşmesi. 
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Kastamonu îli İhsansazi Orman İsletme Müdürlüsünden : 
Yol Muh.Bed. ' 7c 3 Geç. Tem. 

Deposu Durumu Cins ve Nev'i Parti Adet M3.DM3. (TL.) (TL.y 
Aksu Asfalt II.SNB.ÇK Tomruk 2 17 14.028 40.000 17.000 

II.SKB.ÇK Tomruk 1 9 4.745 36.000 6.000 
IIl.SNB.ÇS Tomruk 4 174 41.392 26.000 34.000 
IIl.SNB.ÇK Tomruk 7 524 176.009 26.000 142.000 
IIl.SNB.ÇK Tomruk 3 265 79.945 25.000 61.000 
IIl.SNB.ÇK Tomruk • 38 3336 867.914 24.300 662.000 
III.SKB.ÇK Tommk 18 1162 219.476 20.000 147.0()0 
III.SNB.Gök. Tommk - 1 86 26.698 26.000 29.000 
III.SNB.Gök. Tommk 26 2629 708.546 25.000 556.000 
Ill.SKB.Gök. Tomruk 4 189 33.218 20.000 23.000 
Çam Mad. Drk. Kal. Kut. 3 300 34.770 16.000 18.000 
Çam Mad. Drk. İn. Kut. 2 185 14.738 15.000 8.000 
Gök. Mad. Drk. Kal. Kut. 2 327 38.869 16.000 19.000 
Gök. Mad. Drk. İn. Kut. 5 933 75.005 15.000 37.000 
Çam Sanayi Yuvarlak 2 • 254 19.418 15.000 10.000 

TOPLAM 118 10390 2354771 1.769.000 
1 - Müdürlüğümüzün Aksu satış deposunda mevcut 118 parti orman emvalleri .vadeli 

açık artırmalı olarak satışa çıkarılarak % 50'si ve vergiler peşin % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka 
teminat mektubu karşılığı şartname uyannca satılacaktır. 

2 - Aylık mektup faizi % 2, gecikme faizi % 10 uygulanır 
3 İhale 17/9/1999 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonun

da yapılacaktır 
4 - İhaleye iştirak edeceklerin 1999 yılı vizesi yapılmış Ticaret Odası belgesi ve vekil 

olarak iştirak edeceklerin yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır. 
5 - Muhammen bedelinden % 3 geçici teminat alınacak olup teminat yatıranlar satış ile 

ilgili şartlan kabul etmiş sayılır. 
6 - Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü 

ile Mücavir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
7 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte teminatlarım işletnîe veznesine yatırmalan banka 

teminat mektubu vereceklerin ihale tarihini ve işletme adını belirtmeleri esastır. 
8 - İlanolunur. 22326/1-1 

8. Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylannı Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No
ter Tasdikli Sureti. 

9. Teklif Mektubu. 
10. Diğer Belgeler. (Yoktur) 
C - İhale konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, grup numarası veri

len her birlik ihtiyacı için ayrı ayn isteklilere de ihale edilebilecektir. İhaleye katdan İstekliler tek
lif mektuplarında malın tamamına mı yoksa birliklerden birine mi veya birliklerden birkaçına mı 
teklif verdiklerini birlik isimleri yazılmak suretiyle açıkça belirteceklerdir. 

D. Tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
E. Cinsi: BEZELYE KONSERVE (5/1 LİK KUTUDA) 

Tahmini İhale Geçici 
Grup Miktarı Fiyatı Tutan Teminatı İhale 
No Birliği (KG) (TL.) (TL.) (TL.) Günü ve Saati 
1. İzmir İç Ted.Blg.Bşk. 50.480 800.000 40.384.000.000 1.211.520.00028/9/1999-10.00 
2. Erzurum İç Ted.Blg.Bşk. 46.116 800.000 36.892.800.000 1.106.784.000 
3. Adana tç Ted.Blg.Bşk. 71.064 800.000 56.851,200.000 1.705.536.000 
4. Hava Eğt.K.Lv.Amb.Md. 25.188 800.000 20.150.400.000 604.512.000 

TOPLAM 192.848 154.278.400.000 4.628.352.000 
• 22333/1-1 • 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR . 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar .Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 4. Bölge 

Müdürlüğü 41. Şube Müdürlüğünden ; 
1 - DSİ. IV. Bölge Müdürlüğü sınırlan içinde "Konya Cihanbeyli Göleti Derivasyon Ka

nalı Kanal Kaplama Yenileme Sari Emanet İnşaatı" işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. 
maddesi uyannca. Kapalı Teklif Usulü ile ve "birim fiyatlann her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim vermek suretiyle" taşeron seçimüıe çıkanimıştu-. 

Bu işin taşeron seçiminde, 10/8/1999 tarih ve 23782 Saydı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"1999 Yılında Girişilecek Yapun İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanüacak Kriterier 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaklar. 

2 - İşin tahmin edüen bedeli 78.000.0C0.000.- TL., ve geçici teminat miktan 
2.340.000.000.- TL.dir. Geçici ve kesin teminat mektuplan limit içi olacaktır. 

3 - İşin kapsamında genel olarak; 3570 m3 kanal kaplama betonu işleri, bulunmaktadır. 

4 - Taşeron seçimi, 23/9/1999 günü saat IS.'lO'de DSİ 41. Şube Müdüriüğü (KON
YA)'nün Şube Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Taşpronşeçüni dosyası, DSİ IV Bölge Müdüriüğü 41. Şube Müdürlüğü'nde 6/9/1999 
tarihinden itibaren bedelsiz olarak görülebüir. 

6 - İsteklilerin taşeron seçimine katüabümek için 15/9/1999 günü saat 17.30'a kadar DSİ 
41. Şube Müdüriüğü (KONYA)'ne bir düekçe üe başvurmalan ve bu dilekçeye başvum evrakını 
imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri üe aşağıdaki belgeleri eklemeleri ge
rekmektedir: 

6.1 - MüteahhiÜUc Karnesi 
a) Müteahhiüik Kamesinin (C)gmbundan 78.000.000.000.-TL.'hk olması şarttır. 
b) İstekh ortak girişim gmbu olduğu takdirde, püot ortağın müteahhiüüc kamesinin (C) 

grubundan 78.000.000.000.-TL.'hk olması şarttu-. 
c) Yapüacak başvumlarda yukandaki şartlara uygun müteahhiüik kamesinin bir sureünin 

eklenerek; karne aslının başvuru sırasında Yeteriik Komisyonundaki Yeüciliye gösterilmesi ve bu 
hususun başvum eyrakmakaydettirilmesi şartür. 

d) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortaklann da müteahhiüik karneleri
nin bir suretinin eklenerek; kame asülannm başvum sırasında yetküiye gösterilmesi ve bu husu
sun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

6.2 - Mali durum büdirimi 
a) İstekhnin bu iş için asgari 7.80OD0O.0O0,- TL.'hk kullamlmamış nakit kredisi ile as

gari 7.800.000.000,- TL. kullanılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır 
b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, püot firmanın asgari miktardaki kullanıl

mamış nakit kredisi üe teminat kredisine sahip bulunması şarttur. 
6.3 - Halen taahhüdündeki işler bildirimi 
6.4 - Firmanın faaliyet süresi belgesi 
6.5 - Yapmış olduğu işler üe devam eden işler bildirimi 
6.3, 6.4, 6.5 paragrafında belirtüen bildirimlere ait kamüayıcı belgelerin noter tasdikli su

reüeri başvum dosyasına konacak, aynca bu belgelerin asıllan başvum sırasında idaredeki yetki
liye ibraz edüecektir. 

http://78.000.0C0.000.-
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6.6 - Devir edilen, tasfiye edilen veya feshedilen işler bildirimi 

6.7 - Yapı araçları bildirimi 

İstekli, bu iş için gerekli olan ve aşağıda yazılı makine ve teçhizan iş programına uygun 
olarak iş yerinde bulunduracağını beyan eden taahhütn'ameyi başvuru evrakına ekleyecektir. 

Makina ve Teçhizatın 
Sıra No Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 Yükleyici Trakskavatör 56DHP, 1.5yd3 1 

2 • Kamyon 8 ton 2 

3 Su Tankeri 5 ton , 1 

4 Kompresör 210 cfm 1 

5 Yeterli kapasitede Motopomp, Vibratör, Betoniyer ve lüzumlu diğer 
ekipman. ^ 

6.8 - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi OdaSiBeîğesi. 

6.9 - Son beş yıla (1993-1997) ait vergi borcu olmadığına dairilgih vergi dairesinden alı- , 
nan belge veya noter onaylı sureti. 

6.10 - 2886 Saydı Kanun'a göre cezalı durumda olmadığına dair bildirim. 

6.11 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
ortaklık sözleşmesi. 

7 - Başvuru ile ilgili bilgi ve formlar DSİ 41. Şube Müdürlüğü (Konya)'nden temin edi
lecektir. 

8 - Kriter puanlan, ah sınır puanı ve benzer işler 

a) Taşeron seçimine katılmak üzere başvuran isteklilerin yukanda 1. maddede sözü edi
len Tebliğ'in 3. Maddesi uyannca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanlan uygulana
caktır. 

- İnşaatı süresinde bitirebilme durumu 40 Puan 
- İş deneyimi 60 Puan 
- Teknik personel O Puan 
- Ekipman O Puan 

b) Alt sınır puanı (75) alınacaktır. 

c) - Baraj, gölet, içmesuyu, sulama, taşkından koruma ve kanalizasyon işleri benzer iş 
olarak kabul edilecektir. 

9 - Taşeron Seçimine katdacak isteklilerin, tekliflerini 23/9/1999 günü saat I4.45'e ka
dar ihale komisyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 - Telgraf, teleks ve telefaksla yapılacak başvurular ve postada olabdecek gecikmeler 
kabul edilmez. 22376/1-1 
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AKARYAKIT TANKI KUMLAMA VE BOYA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Tahmini bedeli: 51.611 .'l20.000,-TL. olan Ümraniye Deposunda bulunan 2x5000m\ 

2xl000m', lx2500m"lük akaryakıt tankları ile tank sahası akaryakıt boruları ve geçiş köprüleri
nin boyanması işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriter
ler hakkmdaki tebliğ hükümleri uygulanmadan ilen ve şartnamesinde istenilen belgeleri sağlaya
rak ihaleye katılmaya yeterli görülen firmalardan kapalı teklif almak Suretiyle ihale edilecektir 

1 - Yapılacak işlere ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Bestekar Sokak 25 nolu bi
nadaki Uygulama Şube Müdürlüğünde incelenecektir. 

A - istekliler ilan şartlarımıza ve yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi
ne uygun olarak yeterlilik alabilmek için; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (G) grubu müteahhitlik karnesini (aslını ib
raz etmek suretiyle veya noter tasdikli suretini), 

b) İsteklilerin müteahhit veya taşeron olarak herhangi bir resmi kumluşlan alınmış benzer 
(akaryakıt tankı imalatı veya akaryakıt tankı kumlama ve boya işi yapmış olmak) iş yapmış olduğu
nu belgeleyen resmi iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ile bu iş bitirme belgesi
ni tevsik edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağının aslı veya noter tasdikh suretleri, 

c) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçlan taahhütnamesini ve belgelerini (Ken
di malı olması gerekenlerin fatura veya amortismanlarının aslı veya noter tasdikli suretleri) kira
lık olacaklann noter tasdikli taahhütlerini, 

d) Maü güçlerine ait Mali durum bildirisi ve belgelerini (Banka referans mektuplan bu işin 
ilan tarihinden sonraki tarihi içerecek ve aynca ilgili bankanın Genel Müdüriüğünce yazı ile de te
yit edilmiş olacaktır) 

e) Teknik personellerden alınmış noter tasdikli taahhütname ve noter tasdikli diploma suret
leri (Şirketin daimi elemanı ise noter tasdikli diploma suretleri ve tasdikli üç aylık sigorta bildirgesi) 

O 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergi borcu olmadığına dair vergi da
iresinden 1999 yılında alınmış vergi dumm bildirimini, 

g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge, 
h) İhalenin yapıldığı yıl alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 
ı) Cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
i) İhale şartnamesinde belirtilen diğer belgeleri vereceklerdir. 
B - İhaleye katılmak için teklif mektubu ile biriikte, 
a) İşin şartnamesinde belirtilen l.548.333.600,-TL. tutanndaki geçici teminatı, 
b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediUyor ise, istekli adına tekhfte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Kapalı teklif mektubu, 
2 - Yeteriilik için son müracaat 15 Eylül 1999 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Beste

kar Sokak 8 Nolu Binadaki Genel Müdüriüğümüz Haberleşme Şube Müdüriüğüne yapılacaktır 
3 - İhale 20 Eylül 1999 Pazartesi günü saat 10.00'da Bestekar Sokak 25 Nolu binadaki 

İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 
4 - Yeteriikler ihale günü olan 20 Eylül 1999 Pazartesi günü saat 10.00'da Bestekar So

kak 25 Nolu binadaki İhale Komisyon Başkanlığında açıklanacak ve ihaleye katdmaya hak kaza
nan firmaların teklif mektuplan aynı komisyonca açdacak, hak kazanamayanlaran teklif mektup
lan açılmayacaktır. 

5 - Firmalar teklif mektuplannı yukanda belirtilen ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Bes
tekar Sokak 8 Nolu Binadaki Genel Müdüriüğümüz Haberieşme Şube Müdürlüğüne vereceklerdir 

6 - Başvum dosyasını idareye verdikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrağın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Telgrafla veya faksla yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektü. 

8 - Genel Müdüriüğümüz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp yeteriik verip 
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

İlanolunur. " 22368/2-2 
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PERSONELE AİT KIŞLIK GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
1 - Ünitemizce; Ünitemiz ve Ünitemize bağlı Yayla TELEKOM Müdürlüpnde çalışan 

Personele ait kışlık giyim eşyalan ihtiyacı için; 
165 Adet Takım Elbise, 21 Çift Çizme, 
63 Adet Lacivert Takım Elbise, 34 Çift Bot, 

198 Takım İş Tulumu, 249 Çift Ayakkabı (9 Çifti Bayan), 
91 Adet Meşin Ceket, 68 Adet Gri Gömlek, 
74 Adet Yağmuriuk, 33 Adet Siyah Pantolon, 
21 Adet İş Önlüğü, 18 Adet Kaşkol, 

l Adet Palto, l Adet Hemşire Üniforması, 
39 Adet deri Eldiven, . 
34 Adet Kravat, 
68 Çift Çorap, 

kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktın 
2 - Geniş açıklama İdari ve Teknik Ş j-tname mevcut olup, şartnameler Türk TELEKOM 

Başmüdüriüğü İsparta Malzeme Müdüriügünden KDV Dahil 5.000.000,-TL. Mukabilinde temin 
edilin 

3 - İhale 21/9/1999 günü 14.00'de Türk TELEKOM Başmüdüriüğü İsparta ihale salonun
da yapılacak olup, belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ile postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktın 

4 - İş elbiseleri kumaş dahü tüm malzemeler firmaya aittin 
5 - İhale uhdesinde kalan firma Teknik ve Şartnamede belirtilen beden nurnaralara göre 

dikimi yapacaktın 
6 - Ayakkabı, bot için ve elbiseler için ayrı ayn firmalar ihaleye katılabilecektin 
7 - Ünitemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine 

veımekie serbesttin 22001/2-2 

İŞÇİLERE AİT KIŞLIK GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR , 
İsparta Türk TELEKOM Başmüdürlüğünden : 
1 - tJnitemizce; İJnitemiz ve Ünitemize bağlı Yayla TELEKOM Müdürlüğünde çalışan İş

çilerin kışlık giyim eşyalan ihtiyacı için; 
268 Takım İş Elbisesi KepH (Mont İmperteks, Pantolon, Gabardin), 

80 Takım Erkek Ceket Pantolon, 
40 Takım Etek, Ceket Bayan (Gabardin), 

133 Adet Parke, 
. 87 Çift Erkek Ayakkabısı, 

42 Çift Bayan Ayakkabısı, 
275 Çift Bot, 
275 Adet Eldiven (Merzerize), 

80 Adet Deri Avcı yeleği, 
404 Adet Kravat, 
362 Adet Erkek Gömlek, 
42 Adet Bayan Gömlek, 

kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle saün alınacaktır. 
2 - Geniş açıklama İdari ve Teknik Şartname mevcut olup, şartnameler Türk TELEKOM 

Başmüdüriüğü İsparta Malzeme Müdüriügünden KDV Dahil 5.000.000,-TL. Mukabihnde temin 
edilir. 

3 -İhale 20/9/1999 günü 14.00'de Türk TELEKOM Başmüdüriüğü İsparta ihale salonun
da yapılacak olup, belirtilen saatten sonra gelen teklif mektuplan ile postadaki gecikmeler dikka
te alınmayacaktır. 

4 - İş elbiseleri kumaş dahil tüm malzemeler firmaya aittir. 
5 - İhale uhdesinde kalan firma Teknik ve Şartnamede belirtilen beden numaralara göre 

dikimi yapacaktır. 
6 - Ayakkabı, bot için ve elbiseler için ayn ayrı firmalar ihaleye katılabilecektir. 
7 - Ünitemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine 

vermekte serbesttir 22002/2-2 
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ÇEŞİTLİ CİNS VE MİKTARLARDA 93 K A L E M TOYOTA YEDEK PARÇASI 
SATIN ALINACAKTIR 

1 - Genel Müdürlüğümüzce 99-65/NG nolu dosya kapsamında çeşidi cins ve müctarlarda 
93 kalern Toyota yedek parçası satın alınacaknn 

2 - İhaleye katılmak için şarmame almak mecburidü. 
Şartnameler; 
Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 10 Sıhhiye/ANKARA adresinde

ki Mali İşler ve Finans Müdürlüğü'ne KDV Dahil 4.000.000,-TL. yatmiddctan sonra alınacak 
makbuz ve düekçe karşüığmda GMK Bulvan No:51/5 Maltepe/ANKARA adresindeki Ticaret ve 
Malzeme Yönetim Müdüriüğü'nden ahnabüü. 

3 - Teklif mektuplan 17/9/1999 Cuma günü saat M.OO'e kadar Necatibey Cad. No: 10 
Kat: 1 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine verilecektü. Teklif mektuplan aym gün 
ve aynı adreste saat 14.30'da ihaleye katüacak firma yeücüileri huzumnda alenen açdacaktır 

4 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya 
dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 22472/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemiz Alaeddin Keykubat kampusu Merkezi Kütüphane ihtiyaçtan aşağıda 

muhammen bedeli ile geçici teminatı belirtüen 100 kalem çeşitti ebaüarda kütüphane donammı 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası uyannca kapalı teklif alma usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - İhale dosyası Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daüe Başkanlığında mesai saaüeri içe
risinde ücretsiz olarak gömlebUin 

3 - İhaleye iştirak edebümek için şartnamelerde belirtilen belgelerle birlikte Ticaret Oda
sı veya diğer meslek kumluşlanndan alacaklan 1999 yıli vizeli yeüci belgeleri üe teklif mektupla
rını en geç 17/9/1999 Cuma günü saat 10.00'a kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına su-a nu
marah alındılar mukabili teslim ehneleri gerekmektedir 

4 - İhale 17/9/1999 Cuma günü Rektörlük binası Genel Sekreteriüt Odasında aşağıda be
lirtilen saatte yapüacaktu-. 

5 - Dosya bir bütün olup, kısmi teidif kabul edümez. 
6 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Dosya No : 1; Birimi: Kampus Merkezi Kütüphane; İhale Konusu İhtiyacın Adı: Kütüp

hane Donanımı 100 Kalem; Muhammen Bedeli (KDV Hariç) : 150.000.000.000,-TL.; Geçici 
Teminat: 4.500.000.000,-TL.; İhale Saati : 10.00. 22471/1-1 

I 29 K A L E M RULMAN SATİN ALINACAKTIR 
Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce 99-69/AŞ nolu dosyada işlem gören 29 kalem rulman satın 

alınacaktır. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 10 Sıhhiye/ANKARA adresinde

ki Mali İşler ve Finans Müdürlüğü'ne KDV Dahil 2.000.000-TL. yatunlddctan sonra alınacak 
makbuz ve dilekçe karşılığında GMK Bulvan No:51/5 Maltepe/ANKARA adresindeki Ticaret ve 
Malzeme Yönetim Müdüriüğü'nden alınabüir. 

3 - Teklif mektuplan 21/9/1999 Salı günü saat 14.00'e kadar Necatibey Cad. No: 10 Kat:l 
Sıhhiye/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine verilecektir. Teklif mektuplan 21/9/1999 ta
rih Sah günü saat 14.30'da aynı adresteki Yemekhane salonunda firma yetküUeri huzumnda ale
nen açılacaktın 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya 
dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttin 22473/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
1 Eylül 1999 tarih ve 23803 sayüı Resmi Gazete'de yayınlanan üanımız geçersizdir. 
1 - Belediyemiz hizmeüerinde kuUanümak üzere 2 adet çift tabancalı seyyar dizel hava 

kompresörü 2886 sayüı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyannca kapalı tekUf usulü üe sa
tın alınacaktır. ^ 

2 - İhale 16/9/1999 tarihine rasüayan Perşembe günü saat 10.00'da Belediye Encümeni
miz huzurunda yapüacaktır. 

3 - İhale yeri Belediye Encümeni toplantı salonudur. 
. 4 - İhalenin muhammen bedeh KDV Dahü 14.000.000.000,-TL. dK. 

5 - İhalenin geçici teminatı % 3 = 420.000.000,-TL. dır. 
6 - Yapüacak olan ihalenin her türlü harç ve vergi giderleri ihaleyi alacak firmaya ait ola

caktır 
7 - İhaleye katüacak firmalar geçici teminaüannı ihale gününe ve ihale saatine kadar Be

lediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne verebilir. 
8 - İhaleye ait idari ve teknik şartname hergün mesai saati içinde Belediyemiz Hesap İş

leri Müdürlüğünden gömlebüir. 
9 - İhaleye katüacak firmalar tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonu

na verebüirier. 
10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 - İlgililere ilanen duyumlur. 22474/1-1 

LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE KANAL KAZICI SATİN ALINACAKTIR 
1 Eylül 1999 tarih ve 23803 sayüı Resmi Gazete'de yayınlanan üanımız geçersizdir. 
1 - Belediyemiz hizmeüerinde kuUaniımak üzere 2 adet 4x4x4 lastik tekerlekli yükleyici 

ve kanal kazıcı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyannca kapah teklif usulü Ue 
satın alınacaktır. 

2 - İhale 17/9/1999 tarihine rasüayan Cuma günü saat 15.00'de Belediye Encümeni huzu
mnda yapılacaktır. 

3 - İhale yeri Belediye Encümeni toplanti salonudur. 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ~ ~ 
Keskin Belediye Başkanlığından : 
1 Eylül 1999 tarih ye 23803 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız geçersizdir. 
1 - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 600 beton boru imal makinası ile 

1 adet Hidrolik beton parke ye bordur imal makinası ve ekipmanlan 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 35/a maddesi uyannca kapah teklif usulü ile alınacaktır. 

2 - İhale 16/9/1999 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Belediye Encümeni
miz huzumnda yapdacaktır. 

3 - İhale yeri Belediye Encümeni toplantı salonudur. 
4 - İhalenüı muhammen bedeli KDV Dahü 28.000.000.000-TL. dır. 
5 - İhalenin geçici teminatı % 3 = 840.000.000,-TL. dır. 
6 - Yapılacak olan ihalenin her türlü harç ve vergi giderleri ihaleyi alacak firmaya ait ola

caktu-. 
7 - İhaleye katılacak firmalar geçici teminaüannı ihale gününe ve ihale saatine kadar Be

lediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne verebüir. 
8 - İhaleye ait idari ve teknik şartname hergün mesai saati içinde Belediyemiz Hesap İş

leri Müdürlüğünden gömlebüir. 
9 - İhaleye katılacak firmalar tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonu

na verebüirier. 
10 ^ İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 - İlgUüere ilanen duyumlur. 22478/1 -1 
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KAMYON VE VİDANJÖR ARACI SATIN ALINACAKTIR 
1 Eylül 1999 tarih ve 23803 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız geçersizdir. 
1 - Belediyemiz hiZmederinde kullanılmak üzere bir adet kamyon've üzerine vidanjör ara

cı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alına
caktır. 

2 - İhale 17/9/1999 tarihine rasdayan Cuma günü saat 11.30'da Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. , 

3 - İhale yeri Belediye Encümeni toplantı salonudur. 
4 - İhalenin tahmini bedeli 18.000.000.000,-TL. dır 
5 - İhalenin geçici teminatı 540.000.000,-TL. du-. 
6 - Yapılacak olan ihalenin her türlü harç ve vergi giderieri ihaleyi alacak firmaya ait ola

caktır. 
7 - İhaleye katılacak firmalar geçici teminadarını ihale gününe ve ihale saatine kadar Be

lediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne verebilir. 
8 - İhaleye ait idari ve teknik şartname hergün mesai saati içinde Belediyemiz Hesap İş

leri Müdüriügünden görülebilir. 
9 - İhaleye katüacak firmalar tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonu

na verebilirier. 
10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 - İlgilüere ilanen duyumlur " 22476/1-1 

DAMPERLİ K A M Y O N SATIN ALINACAKTIR 
I Eylül 1999 tarihinde ve 23803 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız geçersizdir 
1 - Belediyemiz hizmeüerinde kullanılmak üzere 2 Adet Damperli kamyon 2886 sayüı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satm alınacaktır. -— 
2 - İhale 17/9/1999 tarihine rasüayan Cuma günü saat 09.30'da Belediye Encümeni huzu

runda yapılacaktır. 
3 - İhale yeri Belediye Encümeni toplantı salonudur. 
4 - İhalenin tahmini bedeli 32.000.000.000,-TL. dır. 
5 - İhalenin geçici teminatı % 3 = 960.000.000,-TL. dn. 
6 - Yapüacak olan ihalenin her türiü harç ve vergi giderleri ihaleyi alacak firmaya aittir. 
7 - İhaleye katüacak firmalar geçici teminaüannı ihale gününe ve ihale saatine kadar Be

lediyemiz Hesap İşleri Müdüriüğüne verebilir. 
8 - İhaleye ait idari ve teknik şarmame hergün mesai saati içinde Belediyemiz Hesap İş

leri Müdürlüğünden görülebilir. 
9 - İhaleye katüacak finnalar tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonu

na verebüirier. 
10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 - İlgilüere ilanen duyumlur. 22477/1-1 

4 - İhalenin tahmini bedeli 58.000.000.000.-TL. dir. 
5 - İhalenin geçici teminatı % 3 1.740.000.000,-TL. dir 
6 - Yapdacak olan ihalenin her türlü harç ve vergi giderleri ihaleyi alacak olan firmaya ait

tir. 
7 - İhaleye katılacak olan firmalar geçici teminatlarını ihale gününe ve ihale saatine kadar 

Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne verebilirier. 
8 - İhaleye ait idari ve teknik şartname hergün mesai saati içerisinde Belediyemiz Hesap 

İşleri Müdürlüğünden görülebilir. 
9 - İhaleye katılacak firmalar tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonu

na verebilirler. 
10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 
11 - İlgililere ilanen duyurulur. 22475/1 -1 
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ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ Ardahan Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz 1999 yılı yatırım programında Köy Şebekeleri kısmında yeralan ve aşa

ğıda belirtilen işlerin kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihalesi yapılacaktır 

S. 
No 

1 

Grup No İşin Adı 
Keşif Bedeli Geçici Tem. Dasya Bedeli 

(TL) (TL) (TL) İşin Süresi 
99.75.YET/01 Göle İlçesine ait 13.000.000.000 650.000.000 

Köyler (Altunbulak, 
Dedekıhç, Budaklı) 

6.000.000 45 Takvim Günü 

99.75. YETA)2 Merkez, Hanak ve 
Göle (Çağlayık, 
Binbaşak, İncedere) 

15.000.000.000 750.000.000 6.000.000 45 Takvim Günü 

99.75.KÖK/03 Çatalköprü 3H KÖK 14.000.000.000 700.000.000 6.000,000 75 Takvim Günü 
İncedere 2H KÖK 

99.75.ENH/04 Ardahan - Şavşat 
BRŞ Çatal Köprü 
3xl/0ENH 

20.000.000.000 1.000.000.000 6.000.000 75 Takvim Günü 

5 99.75.YET/05 Göle Samadöken 14.000.000.000 700.000.000 6.000.000 45 Takvim Günü 
Uğurtaşı 

2 - İhaleye katüabilmek için ön yeterlüik belgesi aranacaktır. İhaleye katümak isteyen fir
malar en son 14/9/1999 günü saat 12.00 mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese, Teklif İsteme Şart
namesinde belirtüen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Katılım belgeleri 17/9/1999 tarihin
den itibaren elden verüecekür. 

3 - Katılım belgesi verilen firmalann şartname dosyası almaları zorunludur. Şartname dos
yaları TEDAŞ Ardahan Elektrik Dağıtım Müessesesi Kazım Karabekir Cad. 5 Kat: 1 Ardahan ad
resindeki Müessesemiz Planlama ve Tesis Müdüriügünden dosya bedeli mukabüinde temin edile
cektir 

4 - Teklifler en geç 21/9/1999 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste bulunan Müessesemiz 
Evrak Kayıt Servisine verilecektir. Teklif aynı gün saat 14.30'da İhale ve Satın Alma Komisyo
nunca alenen açılacaktır. 

5 - Postadaki gecikmeler ve katüım belgesi başvurularının ekinde istenen belgelerin veril
memesi halinde başvurular dückate alınmayacaktır. 

6 - Yüklenici tarafından tesiste kuüanılacak malzemeler için TSE Standardı ve TEDAŞ 
Şartnamelerine uygun olmak şartı yanında TSE - İSO 9000 Serisi Kalite Güvenlik Belgesine sa
hip olmak şartıda aynca aranacaktır. 

7 - İstekliler en fazla bir iş alabileceğinden en büyük keşif tutan kadar geçici teminat ve
rilecektü. Geçici teminat mektubu hangi işler için verilmiş ise o işlerin adı veya grup numaralan 
ayrı ayrı yazılacaktır. 

8 - TEDAŞ tarafmdan yasaklanan firmalann ihaleye katılmamalan, katümalan halinde, 
bulunduğu aşamadaki teminatı irat kaydedüecektir. 

9 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta düediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 22381/1-1 
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BAKANLIĞIMIZ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI İÇİN ORS (AĞIZDAN) 

TUZ-ŞEKER PAKETİ) SATIN ALINACAKTIR 
Sağhk Bakanhğmdan; 
Su-a No: 1, Eksiltmeye Konan İşin Çeşidi ve Miktan: ORS (Ağızdan Tuz-Şeker Paketi) 

500.000 Paket, Tahmini Bedel:.38.750.000.000,- TL., Geçici Teminat: 1.162.500.000,- TL., İha
lenin Tarihi Günü Saati: 20/9/1999 Saat: 10.30, İhale Usulü: 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine 
göre Kapah Teklif, Şartname Bedeli: 5.000.000,- TL. 

2 - Yukanda çeşidi, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile yapüacak ihale 
şekli yazılı işler eksütmeye çıkanlmıştır. 

3 - Şartnameler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yukmda belirtilen bedel kar
şılığında temin edüebihr veya ücretsiz gömlebüir. 

4 - Eksiltme, yukanda gösterilen gün ve saatte Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Baş
kanlığı'nda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır 

5 - İhaleye katüacak olan isteklüer İdari, Özel ve Teknik Şartnamede istenüen. belge ve 
dokümanlan tam ve eksiksiz olarak içeren teklif dosyalanm, İdari Şartnamede belirtüen esaslara 
göre düzenleyerek ihale saatine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Giriş havalesi alındüctan sonra. 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 - Teklif mektubunun lizerine SAĞLİK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Baş
kanlığı Sıhhiye/ANKARA "DİKKAT İHALE EVRAKIDIR MÜDDETLİDİR" ibareleri ile tekli
fin hangi işe ait olduğu açıkça yazüacaktu. 

7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun iadeli tespitte serbesttir. 
8 - İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin % 6'sı oranında Kat-i Teminat Mektubu 

verecektir. 
9 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İlanolunur. 22334/1-1 

TELSİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu J. İhale Komisyonu Başkan-

hğından: 
1 - Jandarma birliklerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici te

minaü belirtilen ikmal maddeleri, hizalannda gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayıh Devlet İhale 
Kanununun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname ANKARA-İSTANBUL J. İkm. Mrk. K.lığı ile 
İZMİR J. İkmal Gmp Komutanlığında görülebilir. 

3 - İsteklilerin, geçici teminatlan ile Kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupla
rını ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve hertüriü gecikmelerin ka
bul edilmeyeceği duyumlur. 

4 - Eksiltmesi ANKARA-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı 2 No.lu J. İhale salonunda yapı
lacaktır. 

T.Bedeli G.Teminatı İhalenin Tarih 
Cinsi Miktan TL^ TL, ve Saati 
TELSİZ CİHAZI . 17 Eylül 1999 
VHF/FM ÜST BANT 2 Kalem 116.085.000.000 3.482.550.000 Saat: 10.30 

• 22255/1-1 
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MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 
TVabzon Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 
1 - Düzköy İlçesi Çalköy Mağarasının Gezi Platformu, aydınlaüna ve çevre düzenlenme

si işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü 
ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanüacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacakür. 

3 - İşin tahmin edilen bedeh (100.000.000.000,-) TL.'dir 
4 - İhale 28/9/1999 Salı günü saat 15.00'de Trabzon İl Daimi Encümeni İhale Komisyo

nu Odasında yapüacaktır 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak İl Turizm Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdür

lüğünde mesai saaüeri içinde görülebilecektir. 
6 - İsteklilerin: "Yapım İşleri İçin Kapah Teklif Usulü üe İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şart

namesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterii olup olmadıklannın tespiti için 21/9/1999 Salı günü mesai 
saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile biriikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) gmbundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhiüik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kamüayıcı belgeleri, 
d) Ortak güişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklüc Sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5 yü) yülanna aü (1993'den sonra kumlan şirkeüer için kumlduğu yıldan 

iübaren) Gehr veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgih Vergi Daüesinden 1999 yüında 
Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

O Mali Dumm Bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ügüi beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgüi beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş Durumu ve Tutumu ile ügüi yazüı beyanı, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngömlen diğer bel

geleri. 
vermesi, 
(Mülcahlıillik kamesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralanndaki bügi 

ve belgeler aranmaz.) 
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % lO'undan daha az olmaması. 
Gerekmektedir. 
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B - İhaleye katılabilmek için ise: İhale Şartnamesinin 7 inci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 inci maddesi doğrultusunda 28/9/1999 Salı günü saat 15.00'e 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç Zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şarmamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklüc Sözleşmesi, 
O Trabzon VaUüği adına alınmış (3.000.000.000,-) TL. tutannda geçici teminata ait alın

dı veya banka teminat mektubu, 

7 — Başvum dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksüc evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhale
ye Katılma Belgesi verilmeyecek, üıaleye kjatümaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklüerin 
önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve jihaleye katümaya hak kazanamayanlann teklif zarf
lan açılmadan geri verilecektir. 

- 9 - Telgraf veya faksla yapüacak müracaaüar ve postada meydana gelecek gecikmeler ka
bul edilmeyecektir., 

İlanolunur. 22257/1-1 

1999 YILI 2 K A L E M X-IŞIN TÜPÜNÜN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Sağhk Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma 
Komisyon Başkanlığından : • \ 

Cinsi : X Işın Tüpünün Yenilenmesi İşi İhalesi; Miktan: 2 Kalem; Muhammen Bedeli: 
28.000.000.000,- TL.; Geçici Teminatı: 840.000.000,- TL.; İhalenin Şekli: 84/8213 sayılı yönet
meliğin 29/a maddesi; Tarihi: 15/9/1999; Günü Saati : Çarşamba 10.00; Yeri; Hastane Yeni Bina 
Toplantı Salonu. 

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştuma Hastanesinin 1999 yılı ihtiyacı olan yukarıda 
cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihalenin şekli üe ihale gün, saat ve yeri yazüı 
olan 2 (İki) Kalem X-Işın Tüpünün Yenilenmesi İşi İhalesi 84/8213 sayılı yönetmeliğin 29/a mad
desi gereğince kapalı teklif usulü üe ihaleye çıkılmıştır. 

Teklif mektuplan ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilecektü. Bu hususla ügi
li liste ve şartnameler kummumuz Döner Sermaye Saymanlığından 20.000.000,- TL. karşılığında 
temin edüebüeceği gibi Satin Alma Bölümünden de ücretsiz görülebüü. 

İhaleye girecek istekliler şartname ve eklerindeki belütüen belgeleri teklifleri ile birlikte 
vermek zorundadırlar. 

Postadaki gecikmeler, telgraf ve fax üe yapüacak müracaaüar kabul edilmeyecektir. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlanolunur. 22!047/l-l 
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KIŞLIK SEBZE VE MEYVE SATIN ALINACAKTIR 
Yüksekova 21 nci Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığın

dan : 
1 - Yüksekova 21 nci Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve bağlı birliklerinin ihtiyacı 

için; aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı 10 grup 20 
kalem kışlık sebze ve mevye alımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine istinaden 
36-43 ncü madde hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Kışlık sebze ve meyve ihalesinde; grupların tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi her bir grup ayrı ayrı istekliye veya bir kaç grup birden bir istekliye ihale edilebilir Her üç 
durumda da her grup için ayır ayn geçici teminat yatınlacak ve sözleşme yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kapalı teklif eksiltme şartnamesinin 3 ncü maddesinde istenilen belgeler
le ve geçici teminatları ile birlikte yasal şekilde düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale saatine 
kadar PTT ile veya elden komisyonumuza vermiş olmalan gerekmektedir. Her türlü gecikme ka
bul edilemez. 

4 - Şartname ve ekleri; J. Asayiş K.hğıA'an, Jandarma İkmal' Merkezi Komutanlıkla-
n/Ankara-lstanbul ile komisyonumuzda mesai saaderi içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale ye
ri Yüksekova 21 nci Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Uzman Çavuş Gazinosudur. 

İlan olunur. 
İhale Tarih ve Saati : 20 Eylül 1999 Saat 9.00 

S. Malzemenin 
No Cinsi 
1 İNCİ GRUP 
1. Soğan Kuru 30.000 
2. Taze Soğan 7.500 
3. Turp 9.500 

2 NCİ GRUP 
1. Elma 28.500 
2. Ayva 4.200 

3 U N C Ü G R U P 

1. Limon 13.500 
2. Havuç 14.000 
3. Lahana Beyaz 12.000 

4 UNCÜ GRUP 
1. Ispanak 15.000 
2. Karnabahar 10.500 
3. Lahana Kara 8.000 

Y.Ova Şemdinli Çukurca Köprülü Toplam Tah. Fiyan 
Merkez Snr. Tb. Snr. Tb. Snr. Tb. Miktar (TL.) 

Tutarı 
(TL.) 

24.000 27.000 1 9.000 100.000 250.000 
6.000 7.000 4.500 25.000 280.000 
7.000 8.500 6.000 31.000 180.000 

1 İNCİ GRUP TOPLAM TUTARİ : 
1 İNCİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

23.000 26.500 18.000 96.000 300.000 
3.300 4.000 2.500 14.000 350.000 

2 NCİ GRUP TOPLAM TUTARI: 
2 NCİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

11.000 12.500 9.000 46.000 350.000 
11.000 12.500 8.500 46.000 250.000 
10.000 11.000 8.000 41.000 200.000 

3 ÜNCÜ GRUP TOPLAM TUTARİ : 
3 ÜNCÜ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI: 

12.000 14.000 10.000 51.000 300.000 
8.500 10.000 7.000 36.000 300.000 
6.000 7.000 5.000 26.000 240.000 

4 ÜNCÜ GRUP TOPLAM TUTARI: 
4 ÜNCÜ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

25.000.000.000 
7.000.000.000 
5.580.000.000 

37.580.000.000 
1.127.400.000 

28.800.000.000 
4.900.00O.000 

33.700.000.000 
1.011.000.000 

16.100.000.000 
11.500.000.000 
8.200.000.000 

35.800.000.000 
1.074.000.000 

15.300.000.000 
10.800.000.000 
6.240.000.000 

32.340.000.000 
970.200.000 
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S. Malzemenin 
No Cinsi 

Y.Ova Şemdinli Çukurca Köprülü Toplam Tah. Fiyatı 
Merkez Snr. Tb. Snr Tb. Snr Tb. Miktar (TL.) 

Tutan 

5 İNCİ GRUP 
1. Marul 
2. Maydanoz 
3. Mandalina 

6 NCI GRUP 
1. Portakal 
2. Pırasa 

7 NCİ GRUP 
I. Patates 

8 İNCİ GRUP 
I. Yuttca 

9 UNCU GRUP 
1. Yumurta 

10 UNCU GRUP 
1. Yoğurt 

12.000 
5.000 

16.500 

28.500 
12.500 

9.500 
3.500 

13.500 

22.800 
10.000 

11.000 7.500 40.000 280.000 
4.000 2.500 15.000 280:000 

15.500 I0..500 56.000 300.000 
5 İNCİ GRUP TOPLAM TUTARİ : 

5 İNCİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

26.500 18.200 96.000 280.000 
11.500 8.000 42.000 250.000 
6 NCI GRUP TOPLAM TUTARI : 

6 NÇİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

37.500 30.000 35.000 23.500 126.000 260.000 
7 NCİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI: 

12.000 9.500 11.000 7.500 40.000 460.000 
8 İNCİ GRUP GEÇİCİ TEMİNATI: 

210.000 170.000 195.000 135.000 710.000 45.000 
9 UNCU GRUP GEÇİCİ TEMİNATI : 

27.500 21.500 25.0(K) 17.000 91.000 500.000 
10 UNCU GRUP GEÇİCİ TEMİNATI 

GRUPLARIN GENEL TOPLAMI 
GRUPLARIN GENEL GEÇİCİ TEMİNAT TOPLAMI 

11.200.000.000 
4.200.000.000 

16.800.000.000 
32.200.000.000 

966.000.000 

26.880.000.000 
10.500.000.000 
37.380.000.000 

1.121.400.000 

32.760.000.000 
982.800.000 

18.400.000.000 
552.000.000 

31.950.000.000 
958.500.000 

45.500.000.000 
1.365.000.000 

337.610.000.000 
10.128.300.000 

22254/1-1 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi HURDASAN Hurda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ano-

nim Şirketi Genel Müdürlüğünden : . 
MKE Kurumu Hurda Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğü (ANKARA) Seymen Hur

da İşletmesi (İZMİT) ve Aliağa Hurda İşletme Müdürlükleri sahasında mevcut teknik özellikleri 
ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 41 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapah 
zarfla teklif almak suretiyle 16 Eylül 1999 tarüıinde satışa arz edilmiştir. 

Şartnameler, Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Ali
ağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 16 Eylül 1999 Perşembe günü saat U.OO'e kadar Pazarlama Müdürlüğü
ne (Hipodrum Cad. No: 113/ANKARA) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplannın açılması sırasmda ihale odasında bulunabilirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlanmıza müracaat edilebilir. 

Pazarlama Müdüriüğü 
Aliağa Hur İşl. Md. 
Kırıkkale Hur. İşl. Md. 
Seymen Hur İşl. Md. 

03123840238 - 03123841065 - 03123840307/143 
02326251120 
03182242898 
02623413797 22049/1-1 
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GÜVENLİK PERSONELİ VE İŞÇİ PERSONEL İÇİN KIŞLIK 
GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktan yazdı olan kışlık giyim eşyalan, ka
palı zarf usulü teklif almak sııretiyle satm alınacaktır. 

Cinsi ^ Miktan Cinsi Miktan 
_ l -Bo t 924Çift 14-Yagıfiurluk • 681 Ad. 

2-İskarpin 482 Çift 15-Yün Kazak 30 Ad. 
3-Meşin Gocuk 216 Ad. 16-Yün fanila külot 778 Tk. 
4- Deri Ceket 90 Ad. 17- Yün Başlık 778 Ad. 
5-Deri Yelek 99 Ad. 18-Yün Çorap • 778 Ad. 
6- Deri Prostela 8 Ad. 19- Kravat 98 Ad. 
7-Deri Eldiven 589 Ad. 20-Lastik Çizme 803 Çift 

.8-Palto 60 Ad. 21-Gri Gömlek (Güvenlik Personel için) 164 Ad. 
9- Kışhk Pantolon 1291 Ad. 22- Yün Çorap (Güvenlik Personeli* için) 164 Çift 

10-Takım Elbise 114 Tk. 23-Kravat (Güvenlik Personeh için) 164 Ad. 
11- Beyaz Gömlek 217 Ad. 24- Bot (Güvenlik Personeli için) 82 Çift 
12-İş Gömleği 525 Ad. 25-Kışlık Pantolon (Güvenlik Personeli için) 82 Ad. 
13- Tulum 733 Tk. 26- V Yaka Yün Kazak (Güvenlik Personeli için) 82 Ad. 
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
Şarmameler; "MEDAŞ Meram Elektrik DağUım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul Yolu Üze

ri 12.Km.Kat: 4Oda No: 418 (Tel: 0332.255 00 60/1199) Konya" adresinden 10.000.000,-TL. be
deli mukabilinde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 23/9/1999 Perşembe günü saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muha
berat Servisine verilecektü". Teklifler aynı gün saat 14.30'da İhale Komisyonumuzca hazır bulunan 
isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

4-TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklar tarafından yasaklanan firmaların ihaleye katümamalan, 
katılmalan halinde bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedüecekür. 

5 - Şirkeümiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbestür. 22337/2-1 

ÖZEL KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR 
MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce 1999-2000 kış sezonunda tank kapasitelerine göre ihtiyaç ol

dukça ikmal yapılmak üzere, Konya merkez için tahmini 505 ton, Seydişehir için 65 ton, Ereğli 
için 15 ton özel kalorifer yakıtı, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhaleye katüabilmek için şartname almak mecburidir. 
Şarmameler; "MEDAŞ Meram Elektrik Dağıüm A.Ş. Genel Müdüriüğü İstanbul Yolu 

Üzeri 12.Km.Kat: 4 0daNo: 418 (Tel: 0.332.255 00 60/1199) Konya" adresinden 10.00.000,-TL. 
bedeli mukabilinde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 22^/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muha
berat Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da İhale Komisyonumuzca hazır bulunan 
isteklilerin huzumnda açılacaktır. 

4 - TEDAŞ ve Bağh Ortaklıklar tarafından yasaklanan firmalann ihaleye kaülmamalan, 
katılmalan halinde bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir. 

5 - Şirketimiz 2886 sayıh Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
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MUHTELİF MALZEME SATİN ALINACAKTIR 
MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktan yazılı olan malzemeler, kapalı zarf 

usulü teklif almak suretiyle satm alınacaktu-. 
Şartname Bedeli İhale 

Dosya No Malzemenin Cinsi Miktar (TL.) Tarihi 
99-SAT-62 1400-24 Dış ve İç Ustik 4 A d : 4.000.000 21/9/1999 

1200-20 Dış ve İç Lastik 12 Ad. 
99-SAT-63 1 kV. N-80 ve N-95 İzolatör 24.500 Ad. 4.000.000 21/9/1999 
2 - İhaleye katüabilmek için şartname almak mecburidü. 
Şartnameler; "MEDAŞ Meram Eleküik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul Yolu 

Üzeri 12.Km.Kat: 4 Oda No: 418 (Tel: 0.332.255 00 60/1199) Konya" adresinden bedeü mukabi
linde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç yukarıdaki tarihlerde saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muhaberat 
Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da İhale Komisyonumuzca hazır bulunan is
teklilerin huzurunda açdacaktır. 

4 - TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklar tarafmdan yasaklanan firmalann ihaleye katılmamalan, 
katılmaları halinde bulunduğu aşamadaki teminatı üad kaydedilecektir. 

5 - Şirkeümiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22336/2-1 

• 
WINDOWS NT 4.0 SERVER LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
1 - Kurumumu;zun ihtiyacı olan, 4 adet Windows NT 4.0 Server Lisansı, kapalı zarf usu

lü teklif almak sureüyle satın alınacaktır. 
2- Bu işe aü şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Ahm İkmal Daüesi Başkanlığı, 

Oran Sitesi - Ankara adresinden 1.200.000,- TL. (Birmüyonikiyüzbinlira) bedel karşılığında te
min edilebilir. Şartnameler posta üe gönderilmez. 

3 - Teklifler engeç 14/9/1999 günü saat U.OO'e kadar TRT Sitesi Oran - Ankara adreste 
bulunan Genel Evrak Müdürlüğüne verilecektir 

4 - Postadaki gecücmeler dahü, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 
teklifler dikkate alınmaz. 

5 - Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tâbi olmadığından alımı yapıp yapmamakta kıs
men, bölerek miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 

, 21867/2-1 
İZMİR KANALİZASYON PROJESİ ŞEMİKLER KOLLEKTÖRÜ 

İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
İzmir Büyükşehir Belediyesi IZSU İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden : 
izmir Su ve Kanalizasyon idaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, ilgilenen inşaat firmalannı 

Büyük Kanal Projesi kapsammda yapılacak olan 'Şemikler KoUektörü İnşaatı' ihalesine teklif ver
meye davet etmektedir. 

Tanımlanan iş İzmü'de yaklaşık 
- 3500 m uzunluğunda ve 0900-01000-01200 mm. çaplannda KoUektör İnşaatı, 
- 3000 m uzunluğunda ve 0300-0400 mm. çaplannda kanalizasyon sokak şebekeleri in

şaatı ile 
- H44 m uzunluğunda ve 0800-01000 mm. çaplannda yagmursuyu haüan inşaatmı kap

samaktadır. 
Bu ihale için tahmin edilen mşaat süresi 365'(üçyüzaltmışbeş) gündür. 
İhale dokümanlan 6/9/1999 tarihinden itibaren aşağıdaki adreste incelenebüir ve aşağıda

ki banka hesabına 200 (üciyüz) milyon TL. yatırmak sureüyle saUn alınabilir. 
İhale Şarmamelerine uygun olarak hazulanan Teklifler, Önyeteriüik Dokümanlan ve Tek

lif Bedelinin % 3'ü tutannda Geçici Teminat üe bülUrte en geç 27/10/1999 günü, saat 14.00'e ka
dar İZSU Genel Müdürlüğü, Genel Evrak Şube Müdüriüğü'ne makbuz karşüığı teslim edilecek 
olup, teklifler aym gün saat 14.30'da İhale Komisyonunca Teklü Sahiplerinin temsilcileri huzu
runda açdacaktır. 

Zamanında yerilmeyen veya postada geciken Teklifler kabul edilmeyecektir. 
Kumluşumuz 2886 sayılı Iha e Yasasına tabi değildir. 
Adres : İZSU Genel Müdüriüğü Banka Hesap No : Türkiye İş Bankası 

Kanal İnşaat Daire Başkanlığı İzmir, Yeşüyurt Şubesi 
Ordu Cad. No: 104 Yeşüyurt-İzmü Hesap No: 11640 
Tel: (232) 2442526 

• Fax:(232)2448051 22261/2-1 
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İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR 
12 nci Mekanize Piyade T\ıgay Komutanlığı Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

AĞRİ 
1 - 12 nci Mknz.P.Tuğ.K.hğı Sat.Al.Kom.Bşk.hğı (Ağn) tarafından aşağıda cinsi, mücta-

n, tahmini bedeli yazüı Linyit kömürü / Hizmet 2886 Sayıh Devlet İhale Kanunun 36 ncı Madde
sine göre Kapah Teklif Usulü üe saün alınacaktu-. 

2 - Yapüacak ihaleye üişkin şarmameler, Teknüc ÖzeUUcler / Evsaf ve Şartlan kapsayan 
dosyalar 12 nci Mknz.RTuğ.K.hğı Sat.Al.Kom.Bşk.lığında, 3 ncü Ordu Sat.Al.Kom.Bşk.hğı (Er̂  
zincan), Ankara ve Erzumm İç Tedarik Bölge Bşk.lüdan Sat.Al.Kom.Başkanlüdanndan ücretsiz 
olarak görülebilü / incelenebihr. 

3 - İsteklüer 2886 Sayüı Devlet İhale Kanunun 5 ve 37 nci maddelerinde ve matbu Kapa
lı Teklif Usulü eksütme şarmamesinin 3 ncü maddesinde belirtüen;' 

a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (1999 yıh Tarihli) 
b) İkametgah İlmühaberi (Kanuni İkametgahı 1999 yüı Tarihli) 
c) İmza Sirküleri (1999 yüı Tarihli) 
d) Vekü ise vekaletname, vekü edenin ve edilenin imza sirküleri (1999 ydı tarihli) 
e) Geçici Teminat (Uanda belirtüen miktar), Nakit olarak Def Muh.Md.lUgü'ne yatmlmış 

vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu, Teminat Mektubu getirenlerin Teyit yazısını da ge
tirmeleri zomnludur. 

f) Kapalı Teklif Usulü eksiltme şartnamesinin 3 ncü madde I fücrasında belirtüen belgeler 
g) Yukanda belirtilen belgeler asıl veya noter tasdikh olacaktır. 
4 - İhaleye katümak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ve Sat,Al.Kom.Bşk.hğı duyu-

m Panosunda belütüen şekUde hazırlayacaktan teklif mekhıbunu, matbu şârmamenin 16 ncı mad
desinde tarif edüdiği şekUde hazıriadıklan zarfı SaUn Alma Komisyon Başkanlığı'na verecekler
dir. 

5 - Teklif Mekmplan Satın Alma Komisyon Başkanlığınca en geç aşağıda belütüen ihale 
saatine kadar kabul edüecektir. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler ile telgraf veya fax ile yapüacak müracaaüar kabul edilmez. 
7 - 12 nci Mknz.PTug.Sat.Al.Kom.Bşk.hğı, 12 nci Mknz.P.Tuğ.K.hğı Ağn adresindedir. 
Yeri: Ağn; Cinsi: İthal Linyit Kömürü; Miktan: 5.500 ton; Tahmini Bedel: 

210.650.000.000,- TL.; Geçici Teminatı: 6.319.500.000,- TL.; İhale Gün ve Saati: 1̂  Eylül 1999 
10.30. 22262/2-1 

POLİALÜMİNYUM KLORÜR (PAC) SATIN ALINACAKTIR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğün-

den: (ASKİ) 
Kuruluşumuz Antma Tesislerinde kuUanümak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin, cinsi', 

miktan. Tahmini bedeli. Geçici Teminati, şartname bedeli, ihale tarihi, ihale şekli ve ihale saati 
aşağıya çıkanlmıştır. Malzeme İhale Yönetmeliğimizin 32/a maddesine göre iç ve dış piyasadan 
Kapalı Teklif Usulü üe ihaleye çıküarak satın alınacaktır. 

1 - Bu işle ügili şartname ve ekleri ASKİ'nüı Kazım Karabekü Cad. No: 70 Ulus/Ankara 
adresindeki. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdüriüğü, 
Dış Satın Alma Şefliği'ndeh ücreti mukabUi temin edilebilü. (Ücretsiz görülebUü) 

2 - Bu işle UgUi Teklifler aşağıda belirtüen ihale gününde saat 12.00'ye kadar Genel Ev
rak Şefliği'ne teslim edilecektir. 

3 - İhaleye katüabilmek için gerekli olan belgeler; a) Tebhgatia ilgih kanuni ikametgah 
adresi b) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi (1999 yuma ait) c) Noter veyaKonsolosluk tasdik
ti imza sirküleri d) Geçici Tenünat e) Şarmameler (İlgiU firma tarafından imzalamp kaşelenecek) 
f) İdari ve Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler. 

4 - İhalenin opsiyon süresi 60 gündür. Diğer aynntıh bilgiler İdari ve Teknik Şartnamede 
mevcuttur. 

5 - Postadaki gecücmeler, telgraf telex ve faks Ue verilen teklifler dikkate alınmaz. 
6 - Kumluşumuz 2886 sayüı Kanuna tabi değüdü. İhale Yönetmeliğimize göre ihaleyi ya

pıp yapmamakta serbesttü. 
Malzemenin Cinsi: Polialüminyum Klorür (PAC); MUctan: 5.000 Ton;,Tahmini Bedel: 

1.275.000,- $; Geçici Teminat: Teklif edilen en yüksek bedelin %3'ü (Yü«leüç); Şart.Bedeli: 
10.000.000,- TL.; İhl.Tarihi: 6/10/1999; İhl.Şekli: İç ve Dış Piyasadan Kapah Teklif Usulü; 
İhl.Sâati: 14.00. 22335/2-1 
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M O N I T Ö R VE MEMBRAN FİLİTRE SATIN ALINACAKTIR 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Ofisimiz Hava ikmal Üniteleri ihtiyacı Millipore marka 15 paket Monitör ve 25 paket 

•Membran filitre iç ve dış piyasadan kapalı teklif .usulüyle ihale edilecektir. 
2 - Bu işe ait tahmini bedel FOB.3.000.000.000 - TL. olup, ihaleye iştirak edecek firma

lar 90.000.000,- TL. tutannda geçici teminat vereceklerdir. 
3 - Şarmameler 6.000.000,- TL. ( K D V dahil) ücret karşılığında verilecek olup, ücreti Pet

rol Ofisi A.Ş. Genel Müdüriüğü Merkez Muhasebe Şube Müdüriüğü Bestekar Sok. No: 8 Bakan
lıklar/Ankara adresine yatınlacak, buradan alınacalc makbuz karşılığında Malzeme Alım Şube 
Müdüriüğü Bestekar Sok. No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç'5/10/1999 günü saat 9.30'a 
kadar dış zarfın üzerine "Monitör ve Membran Filiü-e" ibaresini yazarak Peü-ol Ofisi A.Ş. Genel 
Müdüriüğü Haberieşme Şube Müdüriüğü Bestekar Sok. No: 8 Balcanidriar/Ankara adresine posta 
ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Tekhf mektuplan 5/10/1999 günü saat 10.00'da İhale Komisyonu Başkanlığında açı
lacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirier. 

6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte, kısmen veya bölümler halinde ihale eünekte yahut tercih ettiğine vermekte serbesttir. 

, 22051/2-1 

16 ADET SABİT MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 
PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Yarımca Kompleksi Başkanlığından ; 
1 - Kompleksimizin ihtiyacı olan 16 adet sabit monitör 99/11071/Y no.lu dosya kapsamın

da kapalı zarf usulü ile satın alınacakür. 
2 - İhalemize katılmak isteyen firmalar, teklif isteme mektubu ve teknik şartnameyi bede

li mukabilinde Yanmca Kompleksi İç Alım Müdürlüğünden temin edebilir. 
3 - Teklifler, 16 Eylül 1999 tarih Perşembe günü saat 11.30'a kadar Yanmca Muhaberat 

Servisine ulaşmış olmahdu. Teklifler aynı gün saat 14.00'ten itibaren Komisyon huzumnda açıla
cak olup, isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler. 

4 - Şirketimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
meüeri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 

, 22529/2-1 

İÇME S U Y U SATIN ALINACAKTIR 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden ; 
1 - 1999/81 nolu dosya konusu ; Şirketimizce 7.800 Adet (148.200 Litre) 19 litrelik poli-

karbonat ambalajlı içme suyu kapalı teklif alma usulüyle saUn alınacaktır. 
Geçici Teminat: 175.500.000,-TL., Şartname Bedeli: 4.000.000,-TL. 
2 - İhaleye katılabümek için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
Boğaziçi Eleküik Dağıtım A.Ş. Genel Müdüriüğü 
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: (0212) 237 23 50 561 Taksim/İs

tanbul 80090 adresinden alınabilir 
3 - Teklifler en geç 21/9/1999 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat. 102 nolu oda

daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidü. 
4 - Genel Müdüriüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttin 22383/2-1 • 
1 ADET MODÜLER FEMUR 1/3 Ü S T UÇ MODÜLER PYLON A Y A K BİLEK OYNAKLI 

DİZ Ü S T Ü PROTEZİ SATİN ALINACAKTIR 
TCDD Ankara Hastanesi Alım Satım ye İhale Komisyon Başkanhğından : 
1 - Teklifler en geç 14/9/1999 günü saat 14.()0'de kadar Hastanemiz Saün Alma bürosu

na teslim edilecektin İhale Saati 14.00 dün 
2 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz Satm Alma bürosundan 5.000.000,-TL. ücret kargı

lığında temin edilecektin Firmalar şartnameyi ücreti mukabüinde aldığını evraklan ile birlikte ko
misyona ibraz edecektin 

3 - Finnalar teklif ettikleri bedelin % 3'ü oranındaki geçici temüıaüannı T C D D 2. Bölge 
Müdüriüğü veznesine nakden yatıracaklardın Firma düediği takdüde banka teminat mektubu da 
verebüecektin 

4 - T C D D 2886 sayılı-Yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmak
ta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttü. 22382/2-1 
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7 KALEMDE TOPLAM 25.000 KG. ALÜMİNYUM BARA (DİN-1770 İLETKEN 
ALÜMİNYUM LAMA STANDARDİNA GÖRE) KAPALI TEKLİF 

USULÜ İLE SATIN ALİNACAKTİR 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel MüdürJnğünden; 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur, şartnameler, 
TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No. 27 Kat. 15 Oda No: 15078 
TEL: 212 69 00/2095 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve istenildiği 

takdirde 6.500.000,- TL. (KDV Dahil) bedel karşılığında alınabiir. (DOSYA NO: 34-İŞD/99089) 
2 - Tekliflerin en geç 22/9/1999 tarih, saat 12.00'ye kadar aynı adreste 15086 no.lu oda

daki Muhaberat Servisine verilmesi gereknıektedir. 
3 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yap

mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 22325/1 -1 • -
ELEKTRONİK TURNİKE YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz Şehirhadarı İşletmesi Müdürlüğüne ait 40 iskelede mevcut bulunan 51 adet Pe

dallı ve Mekanik turnikelerin elektronik hale dönüştürülmesi ihalesi kapalı zarfla ön teklif almak 
ve bilâhare açık pazarlık usulü ile teklif alınması suretiyle yaptırılacaktır 

İhaleye ait şartname T.D.İ. A.Ş. Merkez Rıhtım Han No: 5 Kat: Karaköy/İSTANBUL ad
resindeki Mali İşler Dairesi Başkanlığından bedeli mukabilinde temin edilebiUr. 

Teklifler en geç 20/9/1999 günü saat 14.30'a kadar Mali İşler Dairesi Başkanlığına veril
miş olacaktır. : 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No: 99/2049, Satın Alınacak Hizmet: ELEKTRONİK TüRNlkE'4Ö iskelede top-

lamSl adet. Geçici Teminatı: 10.000.000.000,-TL., KDV. Dahil Şartname Bedeli: 10.000.000,-TL. 
, • 21954/1-1 

HEMOĞRAM CİHAZI KİTİ (LAZERLİ 23 PARAMETRE) 
SATINALINACAKTIR 

Sağlık Bakanhğı Aksaray Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
Cinsi: Hemoğram Cihazı Kiti (Lazerli 23 Parametre); Miktarı: 40.000 Test; Muhammen 

Bedel : 48.000.000.000,-TL.; Geçici Teminat : 1.440.000.000,-TL.; İhale Gün ve Saati : 
17/9/1999 10.00. 

Aksaray Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan KİT Karşüığı Hemoğram Cihazı İhalesi yuka
rıda belirülen gün ve saatte Hastane Müdür Odasında yapüacaktır. İsteklüer Posta üe müracaat 
edebilirler. Postadaki gecikme dikkate alınmayacakür. İsteklüer belütüen gün ve saate kadar Tek
lif Mektuplannı İdareye teslim etmek zorundadırlar. Bahse konu ihale 84/8213 sayılı Dön. Ser. 
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapüacaktır. İdari ve 
Teknik Şartnameler Döner Sermaye Saymanlığı'ndan 10.000.000,-TL. ücret karşılığı temin edüe
bilir. 

İstenilen Belgeler: 
1 - Kanuni İkametgah Belgesi, 
2 - 1999 yıhna aü Ticaret Odası Belgesi, 
3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
4-1999 yüına ait imza süküsü (Noter tasdikli) 
5 - Vekaleten katılacaklar için 1999 yılından alınmış Vekalemame Noter tasdikh sureti, 
6 - Geçici Teminat Mektubu veya Hastanemiz Döner Sermaye Veznesine yatırdıklanna 

dair Vezne Alındı Belgesi, 
7 - Teknik Şartnameye madde madde cevap verUmiş şekilde Teknüc Şartnameye Uygun

luk Belgesi, 
İlanolunur. 22469/1-1 • . 

TEMİZLİK, "y^MEK SERVİS VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden ; 
1 - Şüketimiz, Genel Müdürlük kapalı ve açüc alanlannın temizliği, Türk TELEKOM ça

lışma binaları içinde ve bağh büimlerde bulunan yemekhane, lokal, kafeteryalann servis hizmet
lerinin verilmesi ve çay ocaklannın işletümesi işlerinin 2 yü süreyle 415 personelle yaptmiması 
işi, kapalı yazılı teklif mektubu alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

2 - İstekliler; bu işe ait şartnameyi, Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Da
iresi Başkanlığı III. Satm Alma Şube Müdüriügünden (Aydmlıkevler/ANKARA) KDV hariç 
15.000.000,-TL. bedelle temin edebüüler. 

3 - Firmalar, Yeterhlüc Belgesi almak için 16/9/1999 günü saat 17.30'a kadar Şârmame
nin ügüi maddesinde kayıüı belgelerle Türk TelekomünUc^yon A.Ş. Eğitim Sağlık ve Sosyal İş-
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ler Dairesi Başkanlığına müracaat edecek olup, uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebil
meleri için verilecek Yeterlilik Belgesini 21/9/1999 gün saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Baş
kanlığından alacaklardu. 

4 - Teklifler en geç 22/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Mal
zeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta üe bu tarihte anı
lan adreste bulunacak şekilde gönderüecekür. 

5 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
6 - Tekliflerin geçerii olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmalann, ihale şartnamesini 

Şirketimizden almış olmaları şarttır. 
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değüdir. 22000/2-2 • 

A.G. HAVA HAT KABLOSU SATİN ALINACAKTIR 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Miidürlüğünden : 
1 - 1999/95 nolu dosya konusu; 25.000 m (3x35-ı-lxl6+50) mm' ve 100.000 m 

(3x70-1-1x16+95) mm' A.G. Havai hat kablolan kapalı teklif alma usulü ile satm alınacaktu-. 
Keşif Bedeh: 171.575.000.000,- TL.; Geçici Teminat : 5.145.000.000,- TL.; Şartname 

Bedeli: 40.CI00.000,-TL. 
2 - İhaleye katılabümek için şartname almak mecburidü. 
Şartnameler; 
Boğaziçi Eleköik Dağıtım A.Ş. Genel Müdüriüğü 
Abdülhakhamü Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: (0212) 237 23 50 - 561 Taksim/İs-

tanbul 80090 adresinden alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 15/9/1999 günü Saat 10.00'a kadar aynı adreste l . kat 102 nolu oda

daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidü. 
4 - Genel Müdürlüpmüz 2886 Sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 21919/2-2 • 
KORUYUCU GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Van Başmüdürlüğünden : 
Ünitemizde görevli güvenlik personeli, şoför, hizmetti personel üe ambar personeline 

1999-2000 yüı kış sezonu için Maliye Bakanlığınca yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek 
Yardımı Yönetmeliğinin 11. maddesi giyim eşyalap biriüı fiyat listesi limiüeri dahilinde kalınarak 
toplam 104 (yüzdört) adet takım elbise, 240 (Ikiyüzkırk) adetlcışlık gömlek 187 (yüzseksenyedi) 
çift bot. 37 (otuzyedi) adet kep, 12 (oniki) adet deri mont, 120 (yüzyirmi) çift lastik çizme, 40 
(kırk) adet palto, 170 (yüzyetmiş) çift deri eldiven, 53 (eUiüç) adet atkı, 120 (yüzyirmi) adet kış
lık pantolon, 240 (Ikiyüzkırk) adet Kravat, 53 (elliüç) adet tulum ve 56 (ellialtı) adet yağmuriuk 
satın alınacaktır. 

1 - İhale 22/9/1999 günü saat 14.30'da Başmüdüriüğümüz binasında kapalı yazılı teklif 
almak suretiyle yapılacaktır. 

2 - İhalenin muhammen bedeli 6.750.075.000,- (AÜımilyaryediyüzellimilyonyemıişbeş-
bın) TL.dir. 

-3 - İhalenin geçici teminatı 203.000.000,- (İkiyüzüçmilyon) TL.dir 
4 - İhale ile ilgili genel şartnamelerin 4.000.000,- (Dörünüyon) TL. karşüığmda ünitemiz 

Muhasebe Müdüriüğü veznesinden temin edilmesi gerekmektedü. 
5 - İlimiz dışından ihaleye katdacaklann şartname bedelim Ziraat Bankasındaki Van Türk 

TELEKOM A.Ş. 304260-917-9 no.lu hesabına yaürarak buna ait dekontunu 0432 555 12 28 no.lu 
ünitemiz faksına bildümeleri halinde adreslerine gönderilebilinecektü. 

6 - İhaleye katılacaklann, saün alınacak giyim eşya numuneleriyle birlikte ihale gün ve 
saatinde komisyonumuzda hazır olmalan gerekmektedir. 

7 - İhale geçici teminatını nakit olarak vereceklerin en geç 22/9/1999 günü saat 12.00'ye 
kadar ünitemiz Muhasebe Müdüriüğü veznesine yatmlması gerekmektedir. 

8 - İhaleye katılacakların İhale Kanununa uygun olarak düzenlenecek ve üzerine "Kışlık 
Giyim Eşya İhalesine Aittir." ibaresi yazılıp kapalı yazılı tekhf zarflannı en geç 22/9/1999 günü 
saat 14.15'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Belirtüen gün ve saat
ten sonra getirilecek veya gönderilecek teklif mektuplan dikkate alınmayacağı gibi, posta yoluyla 
gönderilecek tekliflerin olabilecek gecikmelerinden şirketimiz sommlu değüdir. 

9 - İsteklüerin ihale ile ügili daha geniş bilgiyi ünitemiz Malzeme Müdüriügünden şahsen 
veya O 432 555 12 50 ile 555 12 52 no.lu telefonlanndan edinebilirler. 

İlanolunur. 21675/2-2 

http://40.CI00.000,-
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ARAÇ VE ELEMAN KİRALANACAKTIR 
İstanbul Anadolu Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüze bağlı Sultanbeyli P.I Merkezi bünyesinde Tekel dışı posta madde

lerinin taşınıp dağıtımı işi şoförlü bir araç ve yedi yardımcı elemanla 1 yıl süreli olarak İdari ve 
Teknik şartnamesine göre kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle ihale edUecektir. 

2 - Bu işe ait ihale 20/9/1999 Pazartesi günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüz Alım-Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - YeteriUik belgesi alacakların son müracaat tarihi 17/9/1999 Cuma günü mesai saati so
nu 17.00 ye kadar olup, gerekli belgelerle birlUcte YeteriUik Komisyonu Başkanlığına başvurma
lan gerekmektedir. . 

4 - Geçici teminatı şarmamesine göre alınacaktır. Bu işe ait şartnameler iş günleri mesai 
saatleri dahUinde Anadolu Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlügü-Malzeme Müdürlüğünden ücre
ti mukabili temin edilebilecektir. 

5 - Vaki olacak gecikmeler kabul edUmeyecektir. 
6 - YeterlUUc belgesi ahp ihaleye iştüak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekle

ri kapalı yazılı teklif mektuplannı ihale günü saat 14.30'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 
makbuz karşüığı vermeleri gerekmektedir. 

7 - işletmemiz 2886 sayıh İhale Kanununa tabi değildir. 21852/2-2 

DÜZELTME İLANI 
TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden : 
2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uan metnindeki "Aşağıda ya

züı 7 grup iş TEDAŞ 1999 yüı DİE baz birim fiyaüanna göre bütün malzemeler yüklenicilere te
min edilmek kaydıyla kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edüecektir." Cümlesi ügili ku
rum tarafından "Aşağıdaki yazılı 7 gmp iş TEDAŞ birim fiyaüanna (TümTü GeÇerii) göre bütün 
malzemeler yüklenicUere temin edümek kaydıyla kapalı zari" usulü teklif almak suretiyle ihale edi-
lecekür." olarak düzeltümiştir. 

İlgilüere duyurulur. 22530/1-1 

Çeşitli İlânlar 
Milli Savunma Bakanlığından : 
Aşağıda unvanı yazüı firmanın, 1 (Bir) yü süreyle 2886 Sayıh Devlet ihale Kanununun 

84/3 ncü maddesine göre Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren MiUi Savunma Bakanlığı 
(MSB.nın İta Amiriiğı Yetkisini devrettiği Kuvvet Komutanlüclan, Askeri Biriik ve Kummlar da
hü) tarafından yapüan ihalelere katılması yasaklanmıştır. 

1 Yıl Süreyle Yasaklanan Firma : 
100 E. Thousand Oaks Bivd., Süite # 282, Thousand Oax CA 91360 USA adresinde yer

leşik Bradford Mc AUişter & Shiefield, Inc Finnası. 22328/1-1 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından : 
HSBC Bank (Midland Bank) A.Ş.'nin Borsa Kotunda bulunan 30.000.000.000,-TL. no

minal değerii hisse seneüeri. Genel Yönetmelik'in 48'nci ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği'nin 
17. maddesi uyarınca 23/8/1999 tarihinden itibaren Borsa Kotundan çıkarılmıştu-. 

22042/1/1-1 
Borsa Yönetim Kumlu'nun 23/8/1999 tarihli toplantısında aşağıda belütüen hisse senetle

rinin, Genel Yönetmeliğin 44. maddesine göre Borsa Kotuna alınmasına karar verümiştir. 
Kota Alınan 

Hisse Seneüerinin Kot 
Nominal Değeri (TL) Tertip/Gmp Numarası 

500.000.000.000 4/C H-99/116 
1.020.000.000.000 16 H-99/117 

Şirketin Unvanı . 
Alarko Gayrimenkul Yaünm Ortaklığı A.Ş. 
Biriik MensuCat Ticaret ve Sahayi 
İşletmesi A.Ş. 
Arçehk A.Ş. 
İktisat Finansal Kiralama A.Ş. 
Ereğli Demü ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. 
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
EGS Ege Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 

14.182.000.000.000 
1.250.000.000.000 

38.016.000.000.000 
750.000.000.000 

1.500.060.000.000 

43-44 
11 
5 

10/A-B-C 
5/A-B 

H-99/118 
H-99/119 
H-99/120 
H-99/121 
H-99/122 

22042/2/1-1 
Milli Eğitim Bakanlığından : 
Aşağıda adı, adresi, ticaret odası numarası ile ticaret sicil numarası belirtilen müteahhit tu

manın 20/8/1999 gün ve 6119 sayılı bakanhk emri üe 2886 sayıh Kanunun 83. ve 84. maddeleri
ne göre geçici olarak 1 (bir) yü kamu ihalelerine gümesi yasaklanmışür. 

Müteahhit Firmanın Adı: Özyener İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Adresi: 
Öveçler 2. Cadde 161. Sokak No:3/8 DUcmen/ANKARA; Ticaret Odası No ; 3/10250; Ticaret Si
cü No : 112425 22463/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜJLÜK DEĞERLERİ: 
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 

ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(TıDEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU» 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI I100.000.-TL ÜZERİNDEN) 
27-10 
17-11-
15-69-
03-11-
19-01-
06-10-
15-12-
17-02-
16-03-
22-03-
21-04-
03-05-
22-09-
09-02-
15-03-
19-04-
17-05 
07-06-
23-08-

-1999 
•1999 
-1999 
-1999 
•2000 
•1999 
-1999 
•2000 
-2000 
•2000 
-2000 
-2000 
•1999 
-2000 
•2000 
-2000 
-2000 
-2000 
-2000 

3B 
3B 
6B 
6B 
7B 

lOB 
12T 
12T 
12T 
12T 
12T 
12T 
İ2TS 
VtJ 
14T 
14T 
14T 
14T 
14T 

51 
72 
9 

58 
135 
30 
100 
164 
192 
198 
228 
240 
16 

156 
191 
226 
254 
275 
352 

90.711 
87.057 
98.266 
89.483 
76.792 
94.444 
82.350 
72.490 
68.604 
67.805 
63.987 
62.540 
95.908 
73.648 
68.738 
64.233 
60.907 
58.567 
51.004 

HALKA ARZ YÖNT£Mİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 
VADE 

TARİHİ 
14-07-2000 
14-07-2000 
14-07-2000 

TANIM 
12H1 
12H1A 
12H1K 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TÜFE«20 
TÜFE»20 
TÜFE»20 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

102.286 
54.743 
47.543 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 
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T U R K İ Y E C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İÇ B 0 R Ç U M 1 A S E N E T 
L E R İ N İ N T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 06-09-1999 T A R İ H İ M I E K İ G Ö S T E R İ N İ T E L İ -
eİNDEKİ G U N L U K D E Ğ E R L E R İ : 

3 - T E D A V Ü L D E B U L U N A N D E Ğ İ Ş K E N F A İ Z L İ D E V L E T T A H V İ L L E R İ N İ N D E Ğ E R L E R İ 
A Ş A Ğ I D A D I R . ( B U K I Y M E T L E R , K A M U K U R U M L A R I N I N Y A P A C A K L A R I İ H A L E V E S Ö Z L E Ş 
M E L E R D E V E H A Z İ N E - C E S A T I L A N M İ L L İ E M L A K B E D E L L E R İ N İ N Ö0Er*eSİM)E 
N O M İ N A L D E Ğ E R L E R İ Ü S R İ N D E N K A B U L E D İ L İ R . ) 

V A D E K U P O N K U P O N D A H I L B U G Ü N K Ü D E Ğ E R 
T A R I H I T A N ı M F A I Z O R A N ı ( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L Ü Z E R I N D E N ) 

2 3 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 4 5 . 2 1 5 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E « 3 0 2 2 2 . 2 1 4 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 3 0 9 5 . 7 0 4 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 3 0 1 2 6 . 5 1 0 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E « 1 0 1 6 8 . 5 0 3 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E « 1 0 9 5 . 1 6 3 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E « 1 0 7 3 . 3 4 0 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 6 7 . 4 5 0 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K I O 9 4 . 6 2 4 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 7 2 . 8 2 6 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 6 1 . 3 8 8 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 9 1 . 4 1 7 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 * 9 . 9 7 1 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 7 2 . 3 4 5 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E « 1 0 9 0 . 1 8 4 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 8 2 . 1 6 1 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E « 1 0 1 5 5 . 3 1 5 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 12riA nİFE*10 8 9 . 6 5 8 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T I J F E « 1 0 6 5 . 6 5 7 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E « 1 0 1 5 4 . 3 4 4 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 8 9 . 1 3 4 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E * 1 0 6 5 . 2 1 0 
0 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 3 6 . 4 3 2 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 / 1 2 T 1 T Ü F E « 1 0 1 4 8 . 7 5 8 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 8 6 . 0 3 1 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 6 2 . 7 2 7 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E « 1 0 1 4 7 . 8 4 7 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T U F E » I O 8 5 . 5 2 2 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 6 2 . 3 2 5 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 2 4 T 4 T Ü F E « 2 6 1 0 0 . 6 3 2 

^ 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 4 5 . 7 3 6 
0 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E * 1 0 8 4 . 5 0 9 
0 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 6 1 . 2 2 7 
0 4 - 1 2 - 1 9 9 9 I 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 4 5 . 1 2 7 
0 4 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E * 1 0 8 4 . 1 7 4 
0 4 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 6 0 . 9 5 3 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 4 4 . 2 2 7 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 8 3 . 6 7 3 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 6 0 . 5 5 4 
1 6 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 2 5 . 9 5 0 
2 4 - 1 2 - 1 9 9 9 2 3 T 4 T Ü F E « 2 1 1 7 . 3 6 6 
2 4 - 1 2 - 1 9 9 9 2 4 T 4 T I J F E » 3 2 1 1 4 . 7 6 7 
2 9 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 2 2 . 6 9 7 
0 1 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 1 2 1 . 9 5 9 
01-01-2000 « O T - O Z T E F E + 6 1 2 6 . 7 2 0 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 3 4 . 3 2 6 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 A T Ü F E « 1 0 7 7 . 4 0 7 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 K T Ü F E « 1 0 5 6 , 9 1 9 
1 5 - 0 2 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 1 1 1 . 4 2 9 
1 7 - 0 2 - 2 0 0 0 1 2 T - < J Z T E F E 1 1 0 . 9 8 7 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 2 1 . 4 2 1 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 7 0 . 0 9 9 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 5 1 . 3 2 2 
2 3 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 1 0 5 . 2 3 9 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ-
ĞİrOEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-03-2000 12T-0Z TEFE 105.072 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 99.600 
07-04-2000 60T-OZ TEFE«1.15 105.842 
16-04-2000 12T1 TÜFEKİO 111.525 
16-04-2000 12T1A TÜFE»10 64.603 
16-04-2000 12T1K TÜFE»10 46.922 
21-04-2000 12T-0Z TEFE 98.818 
23-04-2000 12T-0Z TEFE 98.509 
24-04-2000 12T-0Z TEFE 98.355 
04-05-2000 12T-0Z TEFE 96.846 
30-05-2000 12T-0Z TEFE 93.129 
09-08-2000 14T1 TÜFE»23.70 111.844 
09-08-2000 14T1A TÜFE»23.70 52.269 
09-08-2000 14T1K TÜFE*23.70 59.575 
13-08-2000 12T1 TÜFEKİO 88.870 
13-08-2000 12T1A TÜFEKİO 51.903 
13-08-2000 12T1K TÜFEKİO 36.967 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 110.526 
01-09-2001 36T-0Z TEFE+6 64.697 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 91.393 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 92.391 
01-01-2004 60T-OZ . TEFE+6 96.210 
06-01-2001 24T4 22.00 121.296 
21-02-2001 24T4 22.00 109.853 
21-03-2001 24T4 20.00 116.792 
24-07-2002 36T4D 20.77 103.288 
14-08-2002 36T4D 20.89 99.167 

4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 
VADE 

TARİHİ 
09-09-1999 
25-09-1999 
26-10-1999 
15-11-1999 
05-01-2000 
01-02-2000 
14-07-2000 
25-08-2000 

VADE 
TARİHİ 

18-11-1999 
17-12-1999 
22-12-1999 

TANIM 
12H401 
36T201 
12H401 
36T201 
12T401 
12T401 
12H401 
12T401 

TANIM 
36T216 
6B16 
6B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

454.174 
457.746 
448.165 
452.942 
451.372 
447.291 
449.769 
443.646 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

244.966 
243.436 
243.907 
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VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

30-09-1999 OG 440.181 
31-03-2000 OG 425.450 
6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 

İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000 .;-TL ÜZERİNDEN) 
12-10-1999 120T-D 108.60 197.688 , 
12-10-1999 2«M)T-D 108.60 197.888 r 
16-12-1999 120T-D 105.70 176.741 
17-02-2000 120T-D 97.96 153.945 
17-02-2000 240T-D 97.96 153.945 
06-07-2000 120T 73.34 112.457 
31-07-2000 120T 105.00 110.068 
7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLAMİA 

SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAhOCASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-09-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 
OTOYOL SENETLERİ 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü ; 

Sayfa 

Yönetmelikler 
— Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yanşma Yönemieliğinde Değişiklik 

Yapılmasma Dair Yönetmelik 1 
— İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

• Yönetmeliği 5 
— İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Smav Yönet

meliği 25 
— İstanbul Üniversitesi Cenahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler 

BölümU Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 38 
— İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Lisans 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 50 

İlânlar 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 63 
b - Çeşitli İlânlar 91 
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet tç Borçlanma Senetlerinin Günlük 

Değerieri 92 

HUKUKÇULARIN DİKKATİNE 
Başbakanlık Basunevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 4. baskısı İşletmemizde yaptırılan 
"Türk Hukuk Lügati" eski ve yeni Türk Hukukunun bütün terimleri yanında İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Lâtince Hukuk terimlerini de içine alacak şekilde beş ayrı lügat bir 
arada olmak üzere hukukçuların hizmetine sunulmuştur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde basılan bu eser bü
yük boy, 582 sahife, birinci hamur kağıt ve ciltli olarak hazırlanmış, satış fiyatı KDV dahil 
2.000.000.- TL. dır. 

İstekliler kitabı aşağıdaki şartlarla temin edebilirler: 
— Talep sahipleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 

Erguvan Sok. No: 2 06030 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat müracaat 
ederek temin edebilirler 

— Ayrıca posta ile talep edenlerin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 30423-2065-
97207 numarah hesabına taahhütlü posta ücreti dahil 3.000.000,- TL. yatırarak dekontun 
bir suretini Resmi yaziidilekçe ekinde İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmekte
dir Ödemeli olarak gönderilmez. 

İlgililere duyurulur. 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ Perakende Satış F i y a t ı : ( K D V . dahil) 175.000,-TL. 




