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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİĞİ İÇİN

YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1083                                                         Karar Tarihi: 10.03.2015

15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri

Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 10.02.2015

tarihinde boşalan bir üyelik için Genel Kurulun 10.03.2015 tarihli 73’üncü Birleşiminde yapılan

seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine

seçilmiştir. 

ADI VE SOYADI ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU

Ersin ÖNGEL Halkların Demokratik Partisi Grubu

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Mart 2015
PERŞEMBE

Sayı : 29293



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı ola-

rak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organ-

ların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bolu ve yöresi ile ilgili her türlü tarımsal Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek, Bolu’nun

gelişimini ön planda tutacak projeler yaparak tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmak,

b) Ulusal kalkınma hedefleri ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, Bolu il ve

ilçelerinde tarımsal konularda ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları belirlemek, çözümlemek

veya çözümlenmesine yardımcı olmak,
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c) Tarımsal üretimde teknolojiyi, gelişmeleri takip etmek, bunları bölgeye transfer et-

mek ve adaptasyon çalışmalarını yaparak elde edilen sonuçları üniversite ve diğer araştırma

kurumlarının kullanabileceği hale getirmek,

ç) Merkez faaliyetleri esnasında kalkınma planları ve programlarında belirtilen hedefler

doğrultusunda araştırma ihtiyaçlarını tespit etmek,

d) Bilimsel araştırma ortamı oluşturmayı ve araştırıcılığı özendirmek, gerek kendi bün-

yesindeki ve gerekse bünyesi dışındaki araştırıcı ve teknik personelin eğitimini göz önünde

tutmak,

e) Merkezde, araştırma ve uygulamaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş çalışma il-

keleri ve yıllık programlar çerçevesinde projeler halinde yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Bolu’nun tüm tarımsal faaliyetleri başta olmak üzere, özellikle ön plana çıkan alan-

larda proje geliştirerek örnek çalışmalar yapmak,

b) Bolu İlinin tarımsal konularında bilgi birikimi ve teknoloji aktarımının sağlanmasına

katkıda bulunmak, kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve

geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırıcı ve uygulayıcı kuruluşlar ara-

sında köprü görevini üstlenmek, üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla, proje verme ve

alma yetkisi de dahil olmak üzere, işbirliği yapmak, uluslararası araştırma kuruluşlarıyla amaç

ve temel ilkeler doğrultusunda ortak projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-

yumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda

eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapmak,

d) Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla

işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

e) Bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleştirenlere sağlıklı üretim materyali sağlamak

ve bunların kitle üretimlerini yapmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek

projeleri yapmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri, Koordinasyon Grupları

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

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

görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
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(2) Müdür kendine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin
öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür istediğinde Mü-
dür Yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının görevi kendili-
ğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcıları; Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden,
sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları ve Merkezle ilgili diğer raporların hazırlan-
masından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Yardımcısı ya
da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi yerine vekâlet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli Üni-
versite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yerine yeni Müdür görevlendiri-
lebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda

yürütülmesini sağlamak,
b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları

ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,
c) Araştırma ve uygulama programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleş-

mesi için gerekli önlemleri almak,
ç) Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile Merkezin

programları arasında koordinasyonu sağlamak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak ve buna ilişkin diğer faaliyetleri yerine
getirmek,

e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve
işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sun-
mak,

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,
g) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak,
ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,
h) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkın-

da Danışma Kuruluna rapor sunmak,
ı) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
i) Rektör ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları, Ziraat ve Doğa Bi-

limleri Fakültesi ile diğer ilgili bölümlerden görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görevi sona

eren üye tekrar seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dı-
şında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,
b) Danışma Kurulunun tespit ettiği öneri, strateji ve politikaları değerlendirmek,
c) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme

şekillerini karara bağlamak,
ç) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
d) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent

haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları malî

destek hizmetlerini karara bağlamak,
f) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
g) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilçelerde

inceleme ve araştırma istasyonları kurmak,
ğ) Gerekli görülen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinas-

yon grupları oluşturmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önereceği adaylar arasından seçilerek

Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyet
alanlarında bilgi birikimine sahip akademisyen ve duayenler arasından seçilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Danışma
Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin vizyon, misyon ve faali-

yetlerine ilişkin stratejileri belirlemek ve bunları Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Koordinasyon grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla Yönetim

Kurulu tarafından, geçici koordinasyon grupları oluşturulabilir. Koordinasyon gruplarının gö-
revleri, görev süreleri ve bu gruplarda görev alacak kişi sayısına ilişkin esaslar Yönetim Ku-
rulunca belirlenir, Senatoya sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

kayıt-kabul, eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme, ilişik kesme ve mezuniyetine ilişkin esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-
öğretim, ölçme-değerlendirme, ilişik kesme ve mezuniyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişkisini

kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki hayatı
ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üye-
sini,

b) Akademik Koordinatör: Dekan tarafından her dönem için seçilen ders, ders kurulları,
staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) Bütünleme Dönemi: Senato tarafından akademik takvim kapsamında belirlenen, eği-
tim-öğretim yılı sonunda yapılan bütünleme sınavlarının başlangıç ile bitiş tarihleri arasındaki
dönemi,

ç) Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III’te her iki yarıyıl final sınavlarının, dönem IV
ve V’te staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek, bütünleme döneminde yapılan
sınavı,

d) Dekan/Dekanlık: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını/Dekanlığını,
e) Ders: Öğrenci grubu karşısında yapılan sürekli bilgi aktarımını,
f) Ders Kurulu: Genellikle bir sistemin veya konunun temel tıp ve klinik ana bilim dal-

ları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde kuramsal ve
uygulamalı öğretimini,

g) Ders Kurulu Başkanı: Fakültede her ders kurulunda verilecek derslerin, uygulama-
ların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Ders kurulu dışı dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler; tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili ve Edebiyatı; zorunlu olmayan beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri seçmeli ders-
lerdir.

h) Ders kurulu notu: Ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,
ı) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan dönemi,
i) Eğitim-öğretim çalışmaları: Ders, ders kurulu, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve

saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,
j) Eğitim-öğretim planı: Eğitim-öğretim süresince 2547 sayılı Kanunun 5 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ortak zorunlu dersler ile Yükseköğretim Kurulunun
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tıp doktorluğu eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve
Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından karar-
laştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışma-
larının bütününü,

k) Eğitim-öğretim yılı: Her biri en az otuz iki haftadan oluşan dönemi,
l) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından görevlendirilen bir başkan ile dönem koordi-

natörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşan komisyonu,
m) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Kurulunu,
n) İntörnlük/Aile Hekimliği Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı ana bilim dal-

larında yürütülen 12 aylık uygulamalı eğitimi,
o) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
p) Stajlar: Tıp Fakültesi dönem IV ve V’te farklı ana bilim dallarında yürütülen zorunlu

ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,
r) Tıp Fakültesi: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesini,
s) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
ş) Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesi birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve

Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-
dan düzenlenen sınavların sonuçlarına göre yapılır.

(2) Tıp Fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri ile ilgili bütün iş-
lemler Rektörlükçe belirlenen esaslara uygun olarak Dekanlık tarafından yürütülür. Kayıtla il-
gili işlemler belirlenen günlerde yapılır. Tüm kayıt işlerini öğrenci kendisi yapmakla yüküm-
lüdür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapı-
lır.

(3) Haklı ve geçerli mazereti olmadan zamanında başvurmayan, öğrenim katkı payını
yatırmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğ-
renciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.
Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı Dekanlığa iade edilir.

Eğitim süresi
MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi her biri bir ders yılını

kapsayan altı dönemden ibarettir. Bu süre azami dokuz yıldır. Bu azami süreye, Yönetim Ku-
rulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle raporlu ve izinli geçen süreler dâhil değildir. Üni-
versiteden geçici süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden
sayılır, bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Her dönem için kayıt yaptırıp yaptır-
madığına bakılmaksızın tıp eğitimi programını azami dokuz yılda tamamlayamayanlar, ilgili
döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde

öğrencinin bir önceki dönem başarı durumuna göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
öğrenci katkı payını yatırmasından sonra yeniden kaydı yapılır. Kayıt yenileme sorumluluğu
öğrenciye aittir. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, ye-
nilenmez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde tam zamanlı öğrenim yapılır. Dekanlığın uygun gö-

rüşü ve Rektörlüğün izni ile dinleyici olarak öğrenci kabul edilebilir. Ancak, diğer tıp fakülte-
lerinden staj yapmak için gelen öğrencilere, ana bilim dalı başkanının olumlu görüşü alınarak
Dekanlık tarafından uygun görülürse staj yapma imkânı tanınır.

Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğretim sürelerinin hesabında, öğrencinin gelmiş ol-
duğu yükseköğretim kurumunda geçirmiş olduğu süreler hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı
Kanunda belirtilen süreyi aşamaz.

Eğitim dili ve eğitim şekli
MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçedir.
(2) Tıp doktorluğu öğretiminde; sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönemi başaramayan

öğrenci bir üst döneme devam edemez ve her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler,
bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Tıp
Fakültesinde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
(ı) bendindeki dersler ve seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır.

(3) Tıp eğitiminde öğretim dönemi I, II ve III'te ders kurulları; dönem IV, V ve VI'da
staj esasına göre yapılır. Dönem VI aile hekimliği dönemi; klinik, poliklinik, kırsal hekimlik
ve seçmeli stajlardan oluşan kesintisiz on iki ay süreli bir eğitim-öğretim dönemidir. Bunlardan
stajlar; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen bir süre için
ana bilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalar olup aşağıda gösterilen
staj çalışmaları yapılabilir:

a) Kırsal hekimlik stajı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları
ve doğum, halk sağlığı ana bilim dallarının iş birliğiyle; halk sağlığı ana bilim dalı başkanının
koordinatörlüğünde ve Dekanlığın uygun göreceği sağlık kuruluşlarında yaptırılan çalışmalar-
dır. Kırsal hekimlik uygulaması imkânı bulunmayan durumlarda, söz konusu kırsal hekimlik
stajı süresi; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum uygulaması
süresine eklenir.

b) Seçmeli stajlar: Dönem VI aile hekimliği öğrencilerinin dönem yöneticisinin onayını
alarak bir aylık süre için bir laboratuvar çalışmasında veya dönem IV, V ve aile hekimliği dö-
nemindeki klinik ve poliklinik uygulama dallarının birinde yaptıkları çalışmadır.

(4) Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tek-
rarlar. Bir dönemdeki stajların tamamını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder.
Dönem I ve II’de ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerden başarısız olan
öğrenciye, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı
verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, Devamsız (D) notu almamış ise bu ders veya dersleri tek-
rarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına
girer. Ancak bu derslerden başarılı olmadan dönem IV stajlarına başlayamaz.
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(5) Tıp eğitiminde teorik ve pratik eğitimin yanı sıra mesleki eğitim de verilir. Mesleki
eğitimde, iyi hekimlik uygulamaları ve meslek etiğini geliştirici çalışmalara ek olarak doğru
davranış, iletişim, okuma, öğrenme ve empati yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalara
da yer verilebilir. Bu amaçla, tıp dalında veya tıp dalı dışındaki disiplinlerle ve sanat kolları ile
iş birliği yapılabilir. Tıp eğitimine çalışma saatleri dışında, gece ve tatil dönemlerinde de dönem
koordinatörünün bilgisi dâhilinde devam edilebilir.

(6) Ders kurulları Dekan tarafından her yıl o dönemin sorumlusu olarak görevlendirilen
akademik koordinatör tarafından düzenlenir.

(7) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği
Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu öğrenci değişim program-
ları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

(8) Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik
derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik
uygulamalı ders ve staj yapılması ilgili Ana Bilim Dalı onayı ve Yönetim Kurulu kararı ile be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Staja Devam, Sınavlar

Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uy-

gulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri çalış-
maları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazla-
sına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve o ders kurulu
sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda Yönetim Kurulunca kabul
edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o ders kurulundan
mazeret sınavına alınır.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde, bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devam-
sızlığı %30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmaz ve D notu alırlar.

ç) Tüm dönemlerde uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda devamsızlık %20’yi geçme-
diği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kuru-
lunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili ana bilim dalının
imkânları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olma-
sın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşanlar
o ders kurulunun veya staj sonu sınavına alınmaz.

d) Bir ders kurulu hem teorik hem uygulamalı çalışmaları kapsıyorsa, uygulamalı ça-
lışmalarda %20’sinden fazlasına veya teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak
katılmayan öğrenci o ders kurulunun pratik ve teorik sınavlarına alınmaz. Bu kural D ve FF
notu alan öğrenciler için de geçerlidir.

e) Ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerde öğrencilerin yıl sonu
genel ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için, yıl içerisinde bu derslerden devamsızlıkla-
rının %25’in üzerinde olmaması gerekir.

f) Bir dönem içinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler o dönem için E notu alır.

g) Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci
D notu alır, ders kurulları final sınavına ve ders kurulları bütünleme sınavına giremez.
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Mazeret
MADDE 11 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini

kapsayan rahatsızlığını alacağı rapor ile belgelendirmesi gerekir.
(2) Öğrenci raporlu bulunduğu süre içinde herhangi bir dersin sınavına giremez; bu

süre içinde sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak, ra-
porlu olduğu tarihte öğrenci sınava girmek isterse en az 1 (bir) iş günü öncesinden dilekçe ile
dekanlığa başvurması ve dilekçesinin uygun bulunması gerekir. Sınava girdiği takdirde öğren-
cinin mazeret sınavı hakkı ortadan kalkar.

(3) Öğrencinin, mazeret veya sağlık raporları ile ilgili her türlü müracaatlarını, maze-
retin bitimini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde Tıp Fakültesi’nin öğrenci işleri bürosuna
bildirmesi gerekir. Sağlık raporu dışındaki mazeretler hakkında Yönetim Kurulu Kararına göre
işlem yapılır.

İzin
MADDE 12 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması ha-
linde, Yönetim Kurulu kararı ile her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere 2 (iki) yıla kadar izin
verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 (onbeş) gün önce yapılır. Bu
şekilde izin alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemdeki sınavlara gi-
remez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce
bağlı olduğu birime yapılır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten
sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya Yönetim Kurulunca
kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle belgelere dayanılarak verilen izin, bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesindeki süreye eklenir.

(3) Milli takım karşılaşmalarında, üniversitelerarası yıllık spor karşılaşmalarında ve
üniversite takımlarında görev alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları ne-
deniyle kendilerine Rektörlükçe izin verilir. Öğrencilerin izinli sayıldıkları süre içinde ara sı-
navına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak
öğrenci dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi ana bilim dalının göstereceği zamanlarda
tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

Kayıt dondurma, öğrenime ara verme ve kayıt silme
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen geçerli gerekçelerden birinin bulunması halinde,

öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla
öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, heyet raporu ile belgelenmiş uzun süreli sağlık sorununun olması,
b) Kendisinin veya birinci derece yakınları olan anne, baba, kardeş, eş veya çocuğundan

birinin doğal bir afete maruz kalması ve öğrencinin bunu belgelemesi,
c) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı ve bunlara bakacak başka kim-

senin bulunmaması hali,
ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldır-
mayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin eğitim-öğretimine katkıda bulunacak en fazla 1 (bir) yıl yurt içinde veya
yurt dışında burs, staj ve araştırma imkânının doğması,
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g) Bu fıkrada öngörülemeyen ancak Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul
edeceği ve en çok 1 (bir) yılı aşmayacak diğer gerekçelerin ortaya çıkması.

(2) Birinci fıkrada sayılan nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(3) Kayıt dondurma başvurusunun, en geç dönem başlangıç tarihinden itibaren 15 (on-
beş) gün içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süre bittikten
sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir defada, bir
dönemden az olamaz.

(4) Gerekçesi, kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilek-
çeyle başvurması halinde, takip eden dönemden itibaren eğitim-öğretime Yönetim Kurulu ka-
rarıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini

tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişik-
leri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile di-
ğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılma-
dığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer hallerde.
(7) Kendi isteğiyle yazılı olarak başvuranların kaydı silinir.
Yabancı dil sınavı
MADDE 14 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu ya-

bancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına tabi
tutulur. Bu sınavdan 60 puan ve üzeri alarak gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı
dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak bu dersten muaf
tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağ-
layamayan öğrenciler 60 saatten az olmamak üzere en az bir dönem yabancı dil dersini okumak
zorundadır. Belirlenen yabancı dil dersinden başarılı olamayan öğrenciler programı tekrar alır-
lar; başarılı olana kadar dönem IV stajına başlayamazlar.

Dönem I, II ve III’teki sınavlar
MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir.

Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi ile
eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte
programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav
sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

(2) Dönem I, II ve III’te yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılır ve bu sınav sonunda ders kurulu

notu verilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi
olan tüm ana bilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere iste-
nen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 (on) gün içinde ilan edi-
lir.

b) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda ve son ders kurulu sınavının biti-
minden en erken 15 (onbeş), en geç 21 (yirmibir) gün sonra yapılır ve o yıl okutulan tüm ders
kurullarını kapsar.
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c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken 15 (on-
beş), en geç 21 (yirmibir) gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem
sonu sınavında başarılı olamayan, sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi bir nedenle
giremeyen öğrenciler katılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının ma-
zereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca saptanan günde yapılır.
Mazeret sınavı sözlü, yazılı (test veya klasik), hem sözlü hem yazılı olabilir. Dönem sonu ve
bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(3) Bir ders kurulunda görev alan ana bilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik
derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders ku-
rulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında ku-
rulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan
ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek
o ders kurulu sınav notu belirlenir.

(4) Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sınavı
sayısına bölünmesi ile ders kurulları ortalama notu hesaplanır.

(5) Ana bilim dalları, bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu
sınavı ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı
notu belirlenirken ders kurulu baraj sistemi uygulanır.

(6) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun
%40’ının toplanması ile dönem sonu başarı notu bulunur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dö-
nem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sına-
vından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sına-
vından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(7) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 70 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 85 ve daha fazla olan
dönem I, II, III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeme konusunda isteklerini son ders kurulu
sınav sonucu ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile belirtmeleri halinde,
akademik koordinatör tarafından uygun görülmesi durumunda dönem sonu sınavından muaf
tutularak başarılı sayılır. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu
başarı notu olarak kabul edilir. Bu takdirde, dönem sonu başarı notu değerlendirilmesinde, Yö-
netmeliğin 15 inci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(8) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girme-
mesi halinde, o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin
ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(9) Ders geçme sisteminin uygulandığı ders kurulu dışı derslerde başarı notu dönem
ortalamasına alınmaz. Not başarılı ise B olarak verilir. Ders geçme sisteminin uygulandığı ders-
lerde bir dersin başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile yıl sonu sınavı ya da bütünleme sına-
vının %60’ının toplamıdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun beşinci maddesinin (ı) ben-
dinde belirtilen ortak zorunlu dersler; İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve
Edebiyatı haricindeki derslerden başarılı sayılabilmek için yıl sonu veya bütünleme sınavından
en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması zorunludur. İngilizce, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden ise dönem sonu not ortalamasının
en az 50 olması gerekir.

(10) Ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde her yarıyılda en az bir ara sınav ve
yıl sonunda bir final ve bütünleme yapılır.
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Dönem IV ve V’teki sınavlar
MADDE 16 – (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, ge-

nellikle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır.
Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma, disiplin ve başarısı da göz önüne alınır.

(2) Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sa-
yılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir. Staj sonu sınav notu G veya FF olan öğ-
renci dönem sonunda ilgili staj/stajların bütünleme sınavına alınır.

(3) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci
bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken 15 (on beş), en
geç 21 (yirmi bir) gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi
için staj bütünleme sınav notunun en az 60 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavla-
rında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki eğitim öğretim yılında
tekrarlama hakkı verilir.

(4) Dönem sonu notunu staj notlarının ortalaması belirler.
Dönem VI’daki staj ve diğer çalışmalar
MADDE 17 – (1) Dönem VI’daki eğitimin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde

edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik sanatının uygulanmasında dene-
yim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye
getirmektir.

(2) Dönem VI, aralıksız 12 (oniki) ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen di-
limlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği
uygulama karnesi verilir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışma-
larında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

(3) Dönem VI’da sınav yapılmaz. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her ana bilim da-
lına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları
göz önüne alınarak ana bilim dalı kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not
sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilirler. Öğrencilerin aldığı bu notlar akade-
mik ortalamaya katılmaz. Dönem VI’daki devam zorunluluğu ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Dönem VI öğrencilerinin, yapılan stajlardan başarısız olduğu takdirde son stajın bi-
timinden sonra bu stajlardan başarılı oluncaya kadar staj tekrarı zorunludur. Sınırsız hak kul-
lanma durumunda olanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam eder, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sı-
navı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Öğretim üyesi olmaması sebebiyle stajların başka bir kuruluşta yaptırılması
MADDE 18 – (1) Stajların Tıp Fakültesine bağlı ana bilim dallarında yaptırılması esas-

tır. Ancak, Tıp Fakültesinin ilgili ana bilim dalında öğretim üyesinin ya da staj yaptırılabilmesi
için uygun şartların bulunmaması durumunda, ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yönetim
Kurulunun kararıyla stajlar, bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümlerine uyulmak şartıyla
başka eğitim kurumlarında da yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına, Dekanlık tarafından duyurulduktan son-

raki 5 (beş) iş günü içinde, maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak Dekanlığa iti-
razda bulunabilir. Dekanlık itiraz dilekçesini ilgili dönem koordinatörüne iletir. İşbu itiraz ilgili
dönem koordinatörü tarafından dersin öğretim elemanına bildirilir ve görüşü alınarak sınav
kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenmesi durumunda, bu hata düzeltilir
ve öğrenciye en geç 15 (on beş) gün içerisinde bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayı ve Diploma

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar;

geçer, geçmez notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:
a) Notlar şunlardır:
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
65-69 CB 2.50
60-64 CC 2.00
0-59 FF 0.00
b) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır. Öğrenci, (FF) harf notu almış olduğu derslerden başarısız kabul edilir.
c) Diğer notlar şunlardır:
1) B: Ders kurulu dışı dersler ve dönem VI için başarılı,
2) K: Ders kurulu dışı dersler ve dönem VI için kalır,
3) D: Devamsız,
4) G: Girmedi,
5) M: Muaf,
6) E: Mazeretli geçmez.
Diploma
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerinin talep etmeleri

durumunda 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimle-
rini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması ve-
rilebilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen eğitim süresini başarıyla
tamamlayanlara Tıp Doktoru diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen
sınav döneminin bitiş tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlan ve duyurular
MADDE 22 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan veya resmî internet sitesinde yayım-

lanan her türlü duyuru; ilan ve tebligat yerine geçer.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 24/6/1987 tarihli ve 19497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2015/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 13/3/2015 tarihinde, 2 nci maddesi 27/2/2015
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK 

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında piyasaya

arz edilecek cihazların, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun değerlendirilmesi ve belge-
lendirilmesi amacıyla görevlendirilecek onaylanmış kuruluşların taşıması gereken asgari şartları,
çalışma usul ve esasları, atanması ve gözetimine ilişkin hususlar ile Türkiye’nin uluslararası
yükümlülükleri uyarınca Komisyon ve Avrupa Birliğine üye devletlerle işbirliğini düzenle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 
a) 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlen-

dirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi
Cihazlar Yönetmeliğine ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut
Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin onaylanmış kuruluşların atanması ve denetimi hakkında 24/9/2013
tarihli ve 920/2013 sayılı 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve 93/42/EEC
Tıbbi Cihazlar regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatta yer alan tanımlara

ilaveten;
a) Atama otoritesi: Onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, onaylanması, atanması

ve izlenmesinden sorumlu otoriteyi,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Bağlı kuruluş: Onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü yerden farklı bir yerde

yerleşik olan ve yasal kimliği olmayan onaylanmış kuruluşa ait birimi,
ç) Cihaz: Tıbbi cihaz yönetmeliklerinin ‘Tanımlar’ başlıklı maddelerinde yer alan cihaz

tanımlarını (tıbbi cihaz, aksesuar, aktif tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz, in
vitro tanı cihazı, kişisel test cihazı),

d) Fonksiyon: Onaylanmış kuruluşun personelinin ve dış uzmanlarının yerine getirmesi
gereken kalite sistemlerinin denetimi, ürünle ilgili teknik dokümanın incelenmesi, klinik de-
ğerlendirme ve araştırmanın incelenmesi, cihaz testi ve söz konusu tüm konularda son inceleme
ve karar verme gibi görevleri,

e) Gözetim değerlendirmesi: İlk atama ve atamanın yenilenmesi haricindeki periyodik
rutin yapılan yerinde değerlendirmeyi,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıyı,
g) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazır-

lanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu, 
ğ) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
h) Kurum: Onaylanmış kuruluşların değerlendirilmesi, onaylanması, atanması ve iz-

lenmesinden sorumlu yetkili kuruluş olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
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ı) NANDO: Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi,
i) Onaylanmış kuruluş: Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında uygunluk değerlendirme

faaliyetinde bulunmak üzere Kurum tarafından Kanunda, tıbbi cihaz yönetmeliklerinde, Uy-
gunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde ve bu Tebliğde
belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de
yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

j) Tanık olunan denetim: Kurum tarafından onaylanmış kuruluş denetim ekibi perfor-
mansının müşteri tesisinde değerlendirmesini,

k) Tıbbi cihaz yönetmelikleri: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yö-
netmeliğini,

l) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
m) Uygunluk değerlendirmesi: Tıbbi cihaz yönetmelikleri hükümlerine göre bir ürüne

ve/veya sisteme ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
n) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Cihazlar ile ilgili kalibrasyon, test, belgelendirme

ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye’de
yerleşik kuruluşu,

o) Yerinde değerlendirme: Onaylanmış kuruluşun, yüklenicisinin veya bağlı kuruluşu-
nun tesislerinde Kurum tarafından yapılan doğrulamayı,

ö) Yüklenicilik: (d) fıkrasında tanımlanan görevlerin;
1) Bir tüzel kişiye,
2) Tamamını veya bir kısmını kendi adına yapan/yaptıran bir gerçek kişiye,
3) Müşterek olarak birkaç gerçek veya tüzel kişiye transfer edilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşun Atanması, Gözetimi ve İzlenmesi 

Genel hükümler
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uy-

gunluk değerlendirme kuruluşu, Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliği ile tıbbi cihaz yönetmeliklerinin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Ek-1’deki kriterleri karşılar.

(2) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşu,
atanmak üzere başvurduğu tıbbi cihaz yönetmeliklerinin eklerine uygun kapsamdaki akredi-
tasyon sertifikasına/sertifikalarına sahip olmak zorundadır. 

Başvuru ve atama süreci
MADDE 5 – (1) Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşu,  Ek-2’deki

formu kullanarak başvurur. Uygunluk değerlendirme kuruluşu başvuru formu ile ek doküman-
ları elektronik kopya esas olmak üzere hem elektronik hem de basılı doküman olarak sunar.
Başvuru, uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve prose-
dürleri ile NANDO’da kullanılan kodlarla belirtilen atanmak istedikleri yetkinlik alanları ve
bunların alt bölümlerini içerir. 

(2) Kurum, başvuruyu inceler ve varsa eksiklikleri uygunluk değerlendirme kuruluşun-
dan talep eder. Uygunluk değerlendirme kuruluşu eksiklikleri 20 iş günü içinde tamamlar ve
Kuruma iletir. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde iletilmemesi durumunda başvuru geçersiz
sayılır. 
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(3) Kurum en az Ek-2'de listelenen öğeleri kapsayan bir kontrol listesine göre uygunluk
değerlendirme kuruluşunu değerlendirir. Bu değerlendirme, yerinde değerlendirme ve uygun
olduğu hallerde tanık olunan denetimi de içerir. Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun
yerinde değerlendirme dâhil değerlendirmesini Komisyon temsilcisi ve Avrupa Birliğine üye
iki farklı devletin atama otoritelerinin temsilcilerinin katılımıyla yürütür. Kurum bu temsilcilere
uygunluk değerlendirme kuruluşunu değerlendirmek için gerekli belgelere zamanında erişim
imkânı sağlar. Temsilciler yerinde değerlendirmeden sonra 45 gün içerisinde, Ek-1'de ve Ko-
misyonun onaylanmış kuruluşların atanması ile ilgili önerisinde belirtilen kriterlere göre tespit
edilen uygunsuzlukların en azından özetini içerecek bir değerlendirme raporu hazırlar. Kurum,
uygunluk değerlendirme kuruluşunda tespit ettiği uygunsuzluklar için 20 iş gününden az, 60
iş gününden fazla olamayacak bir süre içinde giderilmesini talep eder. Belirtilen süre içerisinde
giderilmeyen uygunsuzluklar nedeniyle Kurum başvuruyu reddeder.

(4) Kurum, Komisyon tarafından yönetilen bir veri depolama sistemine temsilciler ta-
rafından hazırlanan üçüncü fıkrada belirtilen taslak değerlendirme raporunu, kendi değerlen-
dirme raporunu,  şayet bu rapor yoksa yerinde değerlendirme raporunu yükler.

(5) Kurum, diğer tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerin atama otoritelerini başvurudan
haberdar eder. Bu otoriteler ve Komisyon dördüncü fıkrada belirtilen tüm belgeleri inceleye-
bilir, soru ve endişelerini belirtebilir ve bu belgelerden birinin en son yüklemesinden sonraki
30 gün içinde ek belgeler isteyebilir.  Aynı zaman diliminde, başvuruya yönelik görüş alışverişi
Komisyon aracılığıyla talep edilebilir.

(6) Kurum ek belge taleplerinden sonraki 4 hafta içinde sorulara, endişelere ve daha
fazla dokümantasyon taleplerine yanıt verir. Komisyon veya diğer Avrupa Birliği üyesi dev-
letlerin atama otoriteleri, ayrı ayrı veya birlikte, ek belge taleplerinin cevaplanmasından sonraki
4 hafta içinde Kuruma öneriler sunabilir. Kurum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun atama
kararını alırken önerileri dikkate alır. Bu önerileri dikkate almazsa, karardan sonraki 2 hafta
içinde gerekçelerini bildirir.

(7) Kurum uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak atanması
kararını Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile NANDO üzerinden Komisyona bildirir. Kurum uy-
gunluk değerlendirme kuruluşu ile görevlendirme sözleşmesi imzalar ve Komisyon tarafından
verilen kimlik numarası ile birlikte kuruluşun adını ve faaliyet kapsamını Resmî Gazete’de ya-
yımlar. Söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşu, Resmî Gazete’de yayım tarihinden iti-
baren görevlendirilmiş sayılır ve faaliyetlerine başlar.

(8) Atama en fazla 5 yıllığına yapılır. 
Atama kapsamının genişletilmesi ve atamanın yenilenmesi süreci
MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluşun atama kapsamının genişletilmesi 5 inci mad-

dedeki hükümlere göre yürütülür.
(2) Onaylanmış kuruluşun atamasının yenilenmesi, görevlendirme süresinin bitiminden

6 ay öncesinde yapılacak yenileme talebi üzerine 5 inci maddedeki hükümlere göre yürütülür.
(3)  Onaylanmış kuruluşun atama kapsamının genişletilmesi ve yenilenmesi süreci bir-

likte yürütülebilir.
Gözetim ve izleme süreci
MADDE 7 – (1) Habersiz değerlendirmeler hariç olmak üzere onaylanmış kuruluş Ku-

rumun talep ettiği bilgi ve belgeleri değerlendirme sürecinden en az 10 iş günü önce teslim
eder.

(2) Gözetim sürecinde Kurum; onaylanmış kuruluşun gözetim değerlendirmesini, bel-
gelendirilen ürünlere ait uygun sayıda klinik değerlendirme ve teknik dosya incelemesi ile tanık
olunan denetimini yürütür. Kurum, öncelikle son değerlendirmeden bu yana meydana gelen
değişiklikleri ve onaylanmış kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetleri değerlendirir. 
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(3) Gözetimler, Kurum tarafından yılda en az bir kez yapılır. Ancak en son gözetimden
sonra, onaylanmış kuruluş belgelendirmeye yönelik hiçbir faaliyette bulunmamışsa 18 ayda
en az bir kez yapılır. 

(4) Kurum tarafından yürütülen gözetim ve izleme süreci, bağlı kuruluşları da içerir.
(5) Kurum, onaylanmış kuruluşları yürürlükteki mevzuat, standart ve diğer ilgili dokü-

manlara uyumunun devam ettiğinden emin olmak için sürekli izler. Kurum, onaylanmış kuru-
luşun uygunluk değerlendirme faaliyetlerini ve yükümlülüklerini ilgilendiren, Avrupa Birliği
üyesi devletlerden gelenler de dâhil olmak üzere, şikâyetlerin, uyarı raporlarının ve diğer bil-
gilerin sistematik takibini sağlar. 

(6) Kurum özellikle aşağıdaki durumlarda habersiz ya da kısa süreli yerinde değerlen-
dirmeleri başlatabilir:

a) Gözetim ve izleme sürecinde uygunsuzluk tespit edildiğinde.
b) Onaylanmış kuruluşun çalışma esaslarında ve kritik personelinde önemli bir deği-

şiklik olduğunda.
c) Onaylanmış kuruluşun taşıması gereken ve Ek-1’de belirtilen kriterler ile ilgili şikâ-

yetler olduğunda.
ç) Belgelendirilen cihazın uygunluk değerlendirmesiyle ilgili şikâyetler olduğunda.
d) Belgelendirilen cihazla ilgili olumsuz olay bildirimi olduğunda.
e) Şüphe uyandıracak sayıda belgelendirme yapıldığında.
Onaylanmış kuruluşun yetkinliğinin incelenmesi
MADDE 8 – (1) Komisyon, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-

ruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hüküm gereğince tıbbi cihaz
yönetmelikleri kapsamındaki gereklilik ve sorumluluklar ile yetkinlik yönünden onaylanmış
kuruluş ile ilgili inceleme yapabilir.

(2) İncelemeler, Komisyonun Kuruma bildirim yapması ile başlar. Kurum, istek üzerine
ilgili onaylanmış kuruluşa ait tüm bilgileri, 4 hafta içinde, Komisyona sağlar.

(3) Komisyon, soruşturma sırasında elde edilen tüm hassas bilgilerin gizli tutulmasını
sağlar.

(4) Komisyon gerektiğinde, Kurumdan gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını talep
edebilir.

Önleyici faaliyetler
MADDE 9 – (1) Kurum gözetim, izleme ve yetkinliğin incelenmesi sonucu onaylanmış

kuruluşta tespit ettiği uygunsuzluklar için acil önlem olarak özellikle aşağıdakilerden bir veya
birden fazlasını ya da başka eylemleri uygulayabilir:

a) Ek düzeltici önleyici faaliyet talep edilir.
b) Belirli bir denetçinin/teknik uzmanın izlenmesi amacıyla ek tanık olunan denetim

talep edilir.
c) Bazı denetçilerin/teknik uzmanların atandığı ürün gruplarındaki görevlendirmeleri

tamamen veya kısmen en az 6 ay, en fazla 12 ay süre ile askıya alınır.
ç) Belirli yüklenicilerin kullanımı en az 12 ay süreli veya süresiz olarak kısıtlanır.
d) Sınıf III kapsamında ürün belgelendirme yetkisi en az 6 ay, en fazla 12 ay süre ile

askıya alınır.
e) Tıbbi cihaz yönetmelik eklerinin tamamı veya bazıları için belgelendirme yetkisi en

az 6 ay, en fazla 12 ay süre ile askıya alınır.
Onaylanmış kuruluş statüsü ile ilgili yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Onaylanmış kuruluşun, görevlendirme kriterlerini karşılayamadığının

ya da yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespiti halinde, Kurum onaylanmış kuruluşun
faaliyetlerini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya onaylanmış kuruluş statülerini kaldırabilir. Söz
konusu kararlar, bu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan so-
rumluluklarını ortadan kaldırmaz.
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(2) Onaylanmış kuruluşun başka bir tüzel kişiliğe devir veya temlik edilmesi durumunda
5 inci madde çerçevesinde Kuruma yeni bir başvuru yapılır.

(3) Görevlendirme sözleşmesi hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde
Kurum sözleşmeyi iptal eder.

(4) Kurum onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya
onaylanmış kuruluş statülerinin kaldırılması kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Ayrıca kararını
Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile NANDO üzerinden Komisyona bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İşbirliği
MADDE 11 – (1) Kurum,  bu Tebliğin uygulanmasına ve uygunluk değerlendirme ku-

ruluşları ile ilgili olarak tıbbi cihaz yönetmeliklerinin hükümlerinin yorumlanmasına yönelik
genele ilişkin sorular üzerine Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi devletlere danışabilir.

(2) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen değerlendirme raporlarının genel uy-
gulamalarında farklılıklar görüldüğü zaman, Kurum Avrupa Birliği üyesi devletler veya Ko-
misyondan görüş alışverişi talep edebilir.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrası gereğince Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşla-
rının akreditasyonunu TÜRKAK yapar. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, TÜRKAK’ın ak-
reditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya TÜRKAK’ın tâbi olduğu eşdeğerlik incelemesi-
nin, akreditasyon talep edilen uygunluk değerlendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı du-
rumlarda, Avrupa Birliği üyesi devletlerin eşdeğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamam-
lamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir. 

(4) Kurum, onaylanmış kuruluşu akredite eden TÜRKAK veya akreditasyon TÜRKAK
tarafından yapılamamışsa akreditasyonu yapan üçüncü fıkrada belirtilen diğer akreditasyon
kuruluşları ile işbirliği yapar.

(5) Kurum, Komisyonla işbirliği kapsamında değerlendirmelere katılabilmek için de-
ğerlendirici havuzlarını erişilebilir yapar.

İdari yaptırımlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında Kanun, Uygunluk De-

ğerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve tıbbi cihaz yönetmelikle-
rinde öngörülen yaptırımlar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebliğde hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Kanun, tıbbi cihaz yönet-

melikleri ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 14 – (1) 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1– (1)  Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce atanan ve NANDO’da

atamaları ile ilgili geçerlilik süresi olmayan ya da 5 yılı aşan bir geçerlilik süresi olan onaylanmış
kuruluşlar 25/9/2016’ya kadar atamanın yenilenmesi sürecine tabi tutulacaktır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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12/3/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Mart 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29293 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2009/415 

Karar No : 2014/526 

Parada sahtecilik suçundan sanık olup, Suriye nüfusunda kayıtlı, İbrahim ve Hasina'dan 

olma, 10.10.1988 Suriye doğumlu GHYATH IBRAHIM'ın Türkiye'de belli bir adresinin 

olmadığını beyan etmesi ve yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı ve yurt dışı adresi bilinemediğinden 

tesbiti için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına yazı yazıldığı ve yazıya verilen 

cevapta; 

Sanığın 19.05.2014 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce 

bildirildiğinden; 

Sanık GHYATH IBRAHIM hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 03.11.2014 gün ve 2009/415 esas 2014/526 karar sayılı ilamı ile sanığın 

subuta eren suçundan TCK.nun 197/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 1 AY HAPİS ve 

2.000 TL ADLİ PARA CEZASI ve 98,00 TL YARGILAMA GİDERİNİN SANIKTAN 

TAHSİLİNE karar verilmiş olup, 

İşbu hüküm özetinin ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna gidilmediği 

takdirde KESİNLEŞMİŞ sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 gün süreyle 

ilanen tebliğ olunur. 1250 

—— •• —— 
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  :  2012/38 

Karar No : 2013/43 

Mahkememizin 2012/38 Esas, 2013/43 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Aleksandır ve Roza 

oğlu, 1977 Tbılısı doğumlu, Gürcistan uyruklu ELGUJA JATCHCADZEP’in yokluğunda verilen 

karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 1176 
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İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  :  2011/187 

Karar No : 2013/205 

Mahkememizin 2011/187 Esas, 2013/205 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık İbrahim ve Remziye 

oğlu 1972, Makedonya uyruklu NEDİM MEHMEDOSKİ’nin yokluğunda verilen karar, sanığın 

yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar 

tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.  1177 

————— 
Esas No  :  2011/193 

Karar No : 2012/255 

Mahkememizin 2011/193 Esas, 2012/255 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 

231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL 

SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Tefik ve Demka 

oğlu,1968 doğumlu, Makedonya uyruklu DJEMAL BAKIOV’un yokluğunda verilen karar, 

sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve 

karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 1178 

————— 
Esas No  :  2011/264 

Karar No : 2013/41 

Mahkememizin 2011/264 Esas, 2013/41 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, 4/4 TCK. 62 CMK 231, 

231/7, 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 

YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Noman ve Nato 

oğlu, 15/10/1976 doğumlu, Gürcistan uyruklu DAVITI MUMLADZE’nin yokluğunda verilen 

karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen 

bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 

Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 

içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 

geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, 

itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.  1179 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KABLO SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 

1 - İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 20 kalem kablo teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/03/2015 - Saat 14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

27/03/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2042/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA 

TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ 

EDİLMİŞTİR. 

MUHTELİF M1-N1 ÖTA ARAÇ HURDALARI, AKÜ HURDALARI, TRAFO VE 

TRAFO PARÇALARI HURDALARI, M/S ALAYBEY YOLCU GEMİ HURDASI, M/S 

DOKUZ EYLÜL YOLCU GEMİ HURDASI, MARİN S/2 DUBASI HURDASI, SU TANKERİ 

(DENİZ TAŞITI) HURDASI (M/G VAN)  

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ         İHALE YERİ  

23 MART 2015 14.00 MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065-0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126  2058/1-1 
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İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN  

SEVAL - SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı, 9. Sokakta bulunan 

Seval - Suat Sürmen Aşevinde tadilat ve onarım yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik 

ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.04.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2127/1-1 

————— 

3 KALEM TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda 

gösterilen tıbbi malzemeler idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

 

S.N Malzeme Cinsi MİKTARI (ADET) 

1 
Tam Kan İn-Line Lökosit Filtreli, Dörtlü, Sag-M'li Top&Top 

Kan Torba Sistemi 
3.400.000 

2 
İn-Line Lökosit Filtreli, Sag-M’li, Dört’lü, Top&Bottom Kan 

Torba Sistemi 
3.250.000 

3 
Trombosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtresi (İn-Line Lökosit 

Filtreli Buffy Coat Havuzlama Torba Sistemi) 
1.000.000 

 

2 - Teklif sahipleri teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile 

birlikte teklif ettikleri bedelin %1’i nispetindeki geçici teminatı vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari 

ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.04.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2128/1-1 
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AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No : 0274 614 59 94 - 95 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri d) İşin Süresi 

1 - EMNİYETLİ TİP BOT 

VE AYAKKABI İKN: 

2015/25501 

D.NO: 62-GLİ/2015-219 

2 KALEMDE 

1464 ÇİFT 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

60 TAKVİM 

GÜNÜ 

2 - PATLAYICI 

MADDELER 

İKN:2015/22483 

D.NO:13-GLİ/2015-191 

12 KALEMDE 

385.000 KG, 

40.000 METRE 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

30-365 TAKVİM 

GÜNÜ 

3 - ZİNCİR KİLİDİ VE 

BLOK KONEKTÖR 

İKN:2015/25819 

D.NO:261-GLİ/2015-220 

2 KALEMDE 

400 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM 

GÜNÜ 

4 - MUHTELİF DÖKÜM 

MALZEMESİ 

İKN:2015/26172 

D.NO:231-GLİ/2015-230 

17 KALEMDE 

83 ADET 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

90 TAKVİM 

GÜNÜ 

5 - SANAYİ GAZLARI 

İKN:2015/26289 

D.NO:130-GLİ/2015-231 

5 KALEMDE 

12.052,96 M3 VE 

4.410 KG 

GLİ. MÜESSESE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TUNÇBİLEK 

TESELLÜM AMBARI 

365 TAKVİM 

GÜNÜ 

 
3 - İlanın, 

a) Konusu 

b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 

d) İhale 

Saati 

e) İhale 

Doküman Bedeli 

1 - EMNİYETLİ TİP BOT VE 

AYAKKABI 

25.03.2015 

ÇARŞAMBA 
14.00 14.00 50,00 TL 

2 - PATLAYICI MADDELER 
25.03.2015 

ÇARŞAMBA 
15.00 15.00 50,00 TL 

3 - ZİNCİR KİLİDİ VE 

BLOK KONEKTÖR 

25.03.2015 

ÇARŞAMBA 
16.00 16.00 50,00 TL 

4 - MUHTELİF DÖKÜM 

MALZEMESİ 

26.03.2015 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 50,00 TL 

5 - SANAYİ GAZLARI  
26.03.2015 

PERŞEMBE 
15.00 15.00 50,00 TL 

 
f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır. 
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4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini; 
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri 
zorunludur. 

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: 
Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI  
6 - İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her 
bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 
belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 
12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
13 - Zincir kilidi ve blok konnektör ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer 

ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir. 
14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 
15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları: 
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 
T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 
VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 
İlanen duyurulur. 2154/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 
10 Mart 2015 tarihli 29291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediyemize ait ihale 

ilanımızın; 
- 1. Maddesin de "işlerliğinin sağlanması işi" kelimesi sehven "işletilmesi işi" olarak, 
- 3. Maddesin de yer alan tablonun içindeki "işlerliğinin sağlanması işi" kelimesi sehven 

"işletilmesi işi" olarak, 
- 4. Maddesin de İhaleye katılmak isteyen isteklilerden Gerçek ve Tüzel kişiler başlığı 

altında bulunan "Yeterlilik için" aranan şartların b maddelerinde "İsteklinin önerdiği ürünlere 
ilişkin yukarıda tanımlanan" cümlesi sehven "İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan" olarak 
yazılmıştır. 

Düzeltilerek, ilgililere duyurulur. 2121/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Bodrum Belediye Başkanlığından: 
11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan arsa satış ihalesi ilanının  

2. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
2. MADDE: İhalenin muhammen bedeli 2.384.118,00- TL’dir. 2138/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Yeniköy 

Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait 11081 No.lu Maden Ruhsatı ve bu Ruhsatın 
kapsadığı maden sahasının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 10.02.2015 tarihinden 
itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. 

Bahse konu ilanda belirtilen önyeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 03.04.2015 
tarihi saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır. 
 T.C. 
 BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
 Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA 
 Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 2155/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

GÖKCEDAĞ-NUSRAT istasyonları arasında PANEL SERME Makinesi ile yol yenileme 

çalışmaları esnasında tanımlanan işlerin 2 ay süreli aylık 30 işçi ile yapılması için hizmet alım 

işidir. 

İhale Kayıt No : 2015/24150 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisvonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: GÖKCEDAĞ-NUSRAT istasyonları arasında 

PANEL SERME Makinesi ile yol yenileme çalışmaları esnasında tanımlanan işlerin 2 ay süreli 

aylık 30 işçi ile yapılması için (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/03/2015 günü saat 15.00'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2029/1-1 

————— 
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 

Sindirler, Dursunbey ye Nusrat istasyonlarında figüre halde bulunan 36 metrelik rayların 

açık vagonlara (Kb veya Sg tipindeki vagonlar) yüklenmesi, iş treni marifeti ile hattı caride 

vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi ve fabrikadan gelen 72 metrelik ve 36 metrelik rayların 

vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi işidir. 

İhale Kayıt No : 2015/26847 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Sindirler, Dursunbey ve Nusrat istasyonlarında figüre 

halde bulunan 36 metrelik rayların açık vagonlara (Kb veya Sg tipindeki vagonlar) yüklenmesi, iş 

treni marifeti ile hattı caride vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi ve fabrikadan gelen 72 

metrelik ve 36 metrelik rayların vagonlardan boşaltılarak hatta serilmesi işidir. 
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2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 26/03/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2030/1-1 

————— 
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 

Dursunbey istasyonunda bulunan 115.322 adet B70 beton traversin hızlı yol yenileme 

makinesi vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 115.322 adet B58 beton traversin Hızlı yol 

yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi işidir. 

İhale Kayıt No : 2015/26840 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Dursunbey istasyonunda bulunan 115.322 adet B70 

beton traversin hızlı yol yenileme makinesi vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 115.322 adet 

B58 beton traversin Hızlı yol yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 25/03/2015 günü saat 16.00'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2031/1-1 
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RİZE-MODERN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE AİT II. ETAP  

29 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Rize-Modern Küçük Sanayi Sitesine ait II. 

Etap 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş Merkezi Kat 5 No: 9 

RİZE 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Rize 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 15.070.000.-TL  

f) Geçici Teminatı :   1.054.900.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 31/03/2015 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet 

İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

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

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

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

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Rize-

Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çarşı Mah. Şehitler Cad. Ekşiler iş 

Merkezi Kat 5 No: 9 RİZE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 2153/2-1 



12 Mart 2015 – Sayı : 29293 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

 

Birimi Böl. / Abd / Prog. Unvan Adet Derece Açıklama 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Kültürü ve 

Edebiyatı 
Profesör 1 1  

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Hukuk Bilimleri Profesör 1 1  

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat Teorisi 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

İktisat Teorisi 

Anabilim Dalında 

Doktora Yapmış 

Olmak. 

İlan olunur. 2103/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..”  halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca Nesa Yapı İnşaat ve Malzeme Petrolcülük 

Gıda Hayvancılık Mobilya İmalat ve Ticaret Limited Şirketi; BAY/939-82/29492 sayılı lisansında 

belirtilen “Tekke Mahallesi 2. Ordu Caddesi No: 112 Çardak (Ada:-, Pafta:10, Parsel: 5903) 

Lapseki/ÇANAKKALE” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan  

Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir.  

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2066/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim 

üyeleri alınacaktır.  

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 12.03.2015 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 26.03.2015 

 

FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

ANABİLİM 

DALI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

Sağlık 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

*Tıp Fakültesi mezunu olup 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında uzman olmak ya da 

Fizyoterapi alanında doktorasını 

tamamlamış olmak. 

*T.C. Maltepe Üniversitesi 

Akademik Yükseltme ve Atama 

Kriterlerini sağlamak. 

3 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

*Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 

Sağlık Yönetimi ya da İşletme 

Anabilim Dallarından birinde 

doktora yapmış olmak. 

*T.C. Maltepe Üniversitesi 

Akademik Yükseltme ve Atama 

Kriterlerini sağlamak. 

3 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesörler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-A- 

EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız ) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 
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* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-

A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız ) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Yardımcı Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* YÖK Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1-A 

ve Ek1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler 

Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama 

Yönergesi”ni tıklayınız.) 

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı 

Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması 

] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik 

Belgesi) ],  

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya. 

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 2151/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı 
Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet 
EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2014 tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile 
‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi 
Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan 
geçici durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4698 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2076/1/1-1 
————— 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı 
Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet 
EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 17.12.2014 tarihli ve E.2014/1044-K.2014/1861 sayılı kararı ile 
‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi 
Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4703 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 
İlgililere duyurulur. 2076/2/1-1 

————— 
İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 no’lu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 06.11.2014 tarihli ve E.2013/1225-K.2014/1060 
sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 19.02.2015 tarih ve 4700 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2076/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turkish Petroleum International Co.Ltd.Şti,’nin Akdeniz’de Türk karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPI/4535, 4536, 4537, 4538 ve 4539 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının 
müddeti 01.02.2015 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 2059/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 
olarak ARİ/TPO/K/L44-c3-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 28.11.2014 ve 
bunu tamamlayan 03.03.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 2060/1-1 
————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd.’in Hatay ilinde sahip bulunduğu 
AR/TPI/4516 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 04.01.2015 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 2061/1-1 



12 Mart 2015 – Sayı : 29293 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/127717 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe MERSİN/ TARSUS 

Adresi 

KIZILMURAT MAH. ADANA 

CAD. HÜKÜMET KONAĞI 

ZEMİN KAT:1 TARSUS 

Tel-Faks 0 (324) 613 52 53-0 (324) 613 94 96 

Posta Kodu 33400 E-Mail tarsus33@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ŞEVKİ DEMİRBAŞ SERVİS 

İŞLETMESİ 
 

Adresi 

ANIT MAH.0349 SOK. ÇELİK 

APT. NO: 19 KAT:1/3 TARSUS / 

MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 43087418566  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

TARSUS SERVİS ARACI 

İŞLETMELERİ ESNAF ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 33/87264  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2152/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/159084 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe ERZURUM/Yakutiye 

Adresi Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Tel-Faks 0 442 2311342-0442 2361014 

Posta Kodu 25240 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Pam - Pak Sos. ve Sağlık Hiz. Bilgi İşl. 

Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Mustafa Kemal Mah. 2141 Sk. No: 31/5 

Çankaya-ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maltepe V.D. 720 013 6644  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
322393  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim 

ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 

tarafından; Ankara 10. İdare 

Mahkemesinin 19.01.2015 Tarihli, 

Esas No: 2014/2087 numaralı kararı 

doğrultusunda İhalelere Katılmaktan 

Yasaklama Kararının İptal edilmesine 

karar verilmiştir. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2137/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

16.01.2015 TARİH VE 29238 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE 

KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN 2008/30847 İHALE KAYIT NOLU 

İHALEDEN YASAKLILIĞIN DEVAMI ANCAK 2009/64020 İHALE KAYIT NUMARALI 

İHALEDEN YASAKLAMA İŞLEMİNİN İPTALİ 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/64020 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İller Bankası A.Ş. İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 
Ziraat Mah. 657 Sok. No: 14 

Altındağ/Ankara 
Tel-Faks 0312 303 30 00 - 0312 303 38 83 

Posta Kodu  E-Mail destekhizmetleri@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
5 - Baltacı Turizm Taşımacılık Sanayi ve 

Ticaret Ltd.Şti. 
 

Adresi 
Ayvalı Mah. 189. Sok. (Eski 47. Sk.)   

No: 1 Keçiören/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Yıldırım Beyazıt V.D. VKN: 

1400053002 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 130399, 

Oda Sicil No: 52/241 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2134/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

16.01.2015 TARİH VE 29238 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE 

KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN 2009/64020 İHALE KAYIT NOLU 

İHALEDEN YASAKLILIĞIN DEVAMI ANCAK 2008/30847 İHALE KAYIT NUMARALI 

İHALEDEN YASAKLAMA İŞLEMİNİN İPTALİ 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/30847 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İller Bankası A.Ş. İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 
Ziraat Mah. 657 Sok. No: 14 

Altındağ/Ankara 
Tel-Faks 0312 303 30 00 - 0312 303 38 83 

Posta Kodu  E-Mail destekhizmetleri@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

7 - (Eski Unvanı) Bayındır Taşımacılık 

Seyahat Turizm Otomotiv İnşaat Petrol 

Ürünleri A.Ş. 

(Yeni Unvanı) Bayındır Seyahat 

Taşımacılık Turizm A.Ş. 

 

Adresi 
Eti Mah. Birecik Sok. No: 1/23    

Maltepe-Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Maltepe V.D. VKN: 1530065470  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 130048,  

Oda Sicil No: 53/1206 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2135/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİH VE NO : 10/12/2014-188 35.02/1300 

KARAR TARİH VE NO : 10/12/2014-4600 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Turabey Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.12.2003 tarih ve 12225 sayılı kararı ile belirlenen, İzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.04.2007 tarih ve 2912 sayılı 

kararı ile sınırları son şeklini alan ve İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 08.06.2012 tarih ve 996 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan 

Kentsel + III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit sınırları içinde yer alan; tapunun 806 ada 94 parsel 

numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda başlanılan sondaj kazısındaki açmalarda açığa 

çıkan buluntuların uygun bir yere naklinin gerekli olduğuna ilişkin Bergama Kaymakamlığı 

Bergama Müze Müdürlüğü'nün 11.09.2014 tarih ve 75845132/160.02-940 sayılı yazısı ve ekleri, 

parseldeki sondajın tamamlandığı belirtilerek alanın 1. (birinci) derce Arkeolojik sit alanı olarak 

belirlenmesinin istendiği 19.11.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve 

05.12.2014 tarihli Kazı Başkanlığı görüşünün iletildiği Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze 

Müdürlüğü'nün 08.12.2014 tarih ve 75845132/160.02-1276 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 10.12.2014 tarih ve 1322 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem 

dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Bergama İlçesi, Turabey Mahallesinde, Kentsel sit alanı ve III. (üçüncü) derece 

Arkeolojik sit sınırları içinde yer alan; tapunun 806 ada 94 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde 

kayıtlı taşınmazda açığa çıkarılan arkeolojik kalıntıların niteliği göz önüne alınarak; sit 

derecesinin ekli kadastro paftasında gösterildiği şekilde Kentsel Sit ve I.(birinci) Derece 

Arkeolojik sit olarak belirlenmesine, arkeolojik kalıntıların ilgili müzesinin uygun göreceği 

yöntemle koruma altına alınmasına, kazı çukurunun ilgili müzesi denetiminde kapatılabileceğine,  

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.01.2015 - 116 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 22.01.2015 - 1929 SİVAS 
DOSYA NO : 60.04.223 
Tokat İli, Niksar İlçesi, Ardıçlı Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 181-

183 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ardıçlı Köyü Hamamı’nın incelenmesi talebinde 
bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2014 tarih 1398 sayılı yazısı 
okundu, konu ile ilgili kurul raportörlerinin 19.01.2015 tarih ve 41 sayılı inceleme raporu okundu, 
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan inceleme ve görüşme 
sonunda; 

Tokat İli, Niksar İlçesi, Ardıçlı Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 181-
183 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Ardıçlı Köyü Hamamı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. 
maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
koruma grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar 
verildi. 2107/1-1 

————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 120 Toplantı Yeri 
KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2013 SİVAS 
DOSYA NO : 44.01.78 
Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesinde bulunan, tapunun 84 ada, 12, 18 ve 30 

nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda kalan, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 
Mozaikli Alanın sit sınırlarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 31/01/2014 tarihli ve 1342 
sayılı kararı gereğince konunun değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü ile Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarının 23/02/2015 tarihli ve 124 sayılı inceleme 
raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüşme 
sonunda; 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Mozaikli Alanın, Malatya İli, Akçadağ İlçesi, 
Kültür Mahallesinde bulunan, tapunun 84 ada, 12 parsel ile 56 ada, 21, 41 ve 42 nolu parsellerde 
kayıtlı taşınmazlar üzerinde kaldığı anlaşıldığından, 84 ada, 18 ve 30 nolu parsellerin tapu 
kütüğündeki “kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak 84 ada, 12 parsel ile 56 ada, 21, 41 ve 42 nolu 
parsellerde kayıtlı taşınmazların bir bölümünün sit alanında kaldığının belirtilerek taşınmazların 
tapu kütüğü beyanlar hanesine  “I. derece arkeolojik sit” olduğuna dair şerh konulmasına,  tescilli 
Mozaikli alanın I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Mozaikli Alan I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine, 

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 120 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2015 - 2012 SİVAS 

DOSYA NO : 44.01.81 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 101 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Bizans Dönemi’ne ait tarihi 

eserlerin defineciler tarafından tahrip edildiğine ilişkin Akçadağ Kaymakamlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’nün 15/01/2014 tarihli ve 96731694-492-124 sayılı yazısı, eki; Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 25/04/2014 tarihli ve 1146 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin 

Kurum görüş yazılarından Akçadağ Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarihli ve 5829 sayılı yazısı, Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 05/12/2014 tarihli ve 6250 sayılı yazısı; DSİ Elazığ 19 Bölge Müdürlüğü’nün 

31/12/2014 tarihli ve 835853 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Dairesi Başkanlığı İmar Şube Müdürlüğü’nün 09/01/2015 tarihli ve 85-146-424 sayılı yazısı 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 

101 ada, 46, 47 ve 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Gani Deresi 

Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak 

kazıların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına; 

Gani Deresi Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.02.2015 - 118 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 25.02.2015 - 1963 SİVAS 

DOSYA NO : 58.00.572 

Sivas İli, Merkez, Kabasakal Köyü, Hüyük Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 107 

ada, 110, 113, 115 ve 120 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit 

edilen Ova Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 01/10/2014 tarihli ve 264 sayılı inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum 

görüş yazılarından Sivas Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 22/01/2015 tarihli 

ve 00797 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 

09/02/2015 tarihli ve 320 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez, Kabasakal Köyü, Hüyük Mevkii’nde bulunan, tapunun 107 ada, 110, 

113, 115 ve 120 nolu parsellerinde kayıtlın taşınmazlar üzerinde tespit edilen Ova Höyüğü’nün 

2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25.000 ölçekli 

haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Ova Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 118 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1967 SİVAS 

DOSYA NO : 58.13.31 

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Deliilyas Beldesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde sit dışında 

bulunan, tapunun 178 ada, 3 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz 

üzerinde tespit edilen Kurt Deresi Yerleşmesinin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 26/09/2014 tarihli ve 257 sayılı inceleme 

raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarihli ve 7140 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31/12/2014 tarihli ve 72341 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 19/01/2015 tarihli ve 291 sayılı yazısı okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Altınyayla İlçesi, Deliilyas Beldesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan, 

tapunun 178 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kurt Deresi 

Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Kurt Deresi Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 119 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1987 SİVAS 

DOSYA NO : 60.05.35 

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Tepedibi Mevkii’nde sit dışında bulunan, 

tapunun 103 ada, 79, 80 ve 138 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi’ne ait 

taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tepedibi Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini 

içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/06/2013 tarihli ve 1412 sayılı yazısı, 

ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16/02/2015 tarihli ve 106 sayılı dosya 

inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Reşadiye Kaymakamlığı 

Malmüdürlüğü’nün 18/11/2014 tarihli ve 1541 sayılı yazısı; Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 21/11/2014 tarihli ve 5441 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/11/2014 tarihli ve 67295 sayılı yazısı; Tokat Valiliği İl 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04/12/2014 tarihli ve 3691 sayılı yazısı; Samsun 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01/12/2014 tarihli ve 9216 sayılı yazısı; Tokat 

Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 31.12.2014 tarihli ve 3924 sayılı yazısı 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Tepedibi Mevkii’nde bulunan, tapunun 103 

ada, 79, 80 ve 138 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tepedibi Höyüğü’nün 

2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği 

şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Tepedibi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 119 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2015 - 1986 SİVAS 

DOSYA NO : 60.05.34 

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Killik Mevkii’nde sit dışında bulunan, tapunun 

102 ada, 166 ve 168 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Kuyucak Köyü Köy Tüzel 

Kişiliği’ne ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kodaman Tepe Höyüğü’nün tescilinin 

değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/06/2013 

tarihli ve 1412 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16/02/2015 

tarihli ve 106 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Tokat 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21/11/2014 tarihli ve 5443 sayılı yazısı; Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25/11/2014 tarihli ve 67294 sayılı 

yazısı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01/12/2014 tarihli ve 9214 sayılı 

yazısı; Tokat Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04/12/2014 tarihli ve 3632 

ile 31/12/2014 tarihli ve 3924 sayılı yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kuyucak Köyü, Killik Mevkii’nde bulunan, tapunun 102 ada, 

166 ve 168 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kodaman Tepe Höyüğü’nün 

2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği 

şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Kodaman Tepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1083 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2)
— Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair

Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


