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ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/661

26/12/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İs-

tihdam Büroları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/7/2016”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2013 28592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2014 29158
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Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE 

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi tarafından be-

lirlenen ilkelere uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet

alım, satım, onarım ve bakım, taşıma, kiralama, finansal kiralama ve benzeri işlerde uygula-

nacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu her

türlü mal ve hizmetlerin alımı, satımı, kiralama, finansal kiralama, taşıma, inşaat, yapım ve

benzeri işlerin belirlenen ilkelerle en iyi şartlarda yapılması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin

hükümleri kapsar. 

Dayanak

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek

162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkan: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim: Üniversitenin alım, satım, hizmet, kiralama ve benzeri işlerinin yapılacağı il-

gili birimi,

c) Genel Sekreter: Antalya AKEV Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü: Antalya AKEV Üniversitesi İdari ve Mali İşler Mü-

dürlüğünü,

d) İhale: Bu Yönetmelikteki hükümlere göre işin, niteliğine göre istekliler arasından

veya ilan, yeterlilik ve doğrudan alım yolları ile seçilecek birisi üzerine bırakılmasını ve yetkili

mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

e) Mütevelli Heyeti: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

g) Satın alma ve ihale komisyonu: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda Başkan ta-

rafından görevlendirilen komisyonu,
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ğ) Sözleşme: Üniversite ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

h) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini belirleyen

Antalya AKEV Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,

ı) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

i) Yüklenici: İşin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Satın Alma ve İhale İşlemlerinde Yetkili Organlar ve Organların Çalışma Şekline 

İlişkin Esaslar, İlkeler, Satın Alma Talepleri ve Satın Alma Formu

Satın alma ve ihale yetkisi 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, ihale yöntemlerinin parasal

sınırlarını belirleme, satın alma ve ihale komisyonu kararlarını onama ve iptal etme yetkisi, ita

amiri ve ihale yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini bütçe sınırları içerisinde,

uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektör, Genel Sekreter, ilgili birimlerin yöneticileri ve ilgili

kişiye devredebilir.

Satın Alma ve İhale Komisyonu 

MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu, Başkan tarafından görevlendirilir. Ko-

misyon, satın alma konusu ile ilgili istek sahibi birim temsilcisinin de bulunduğu üç kişiden

oluşur. Komisyon başkanını Başkan seçer. İhtiyaç halinde Başkanın oluru ile yapılacak iş ko-

nusunda bilgi ve deneyimi olan, Üniversite içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi Ko-

misyona davet edilebilir ancak, bu kişiler oylamalara katılamaz.

(2) Komisyon, üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Muhalif kalan

üye ve üyelerin muhalefet sebebini gerekçeli olarak yazması gerekir. Komisyon başkanı ve

üyelerinin, resmi görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyona katılamayacağı du-

rumlarda, Başkanın veya yetki verdiği kişinin onayı ile yerlerine başka üyeler görevlendirilir.

Satın alma ilkeleri 

MADDE 7 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:

a) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılması esastır. 

b) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması amacıyla Üniversite gerekli tedbirleri

alır.

c) Mal ve hizmet alımında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme garantisi,

en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun

teklif tercih edilir. 
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ç) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün

kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmanın yetkilisinin satın almaya konu mal

ve hizmet hakkında açıklayıcı bilgiler vermesi sağlanır ve serbest rekabet ilkelerinin uygulan-

ması gözetilir.

Satın alma talepleri  

MADDE 8 – (1) İdari birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin ko-

nusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma formu ilgili birim temsilcisi tara-

fından doldurulup Genel Sekretere onaylatıldıktan sonra Satın Alma ve İhale Komisyonuna

gönderilir. Akademik birimler ise bu formları ilgili birim temsilcisinin imzasını müteakip de-

kan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü onayı ile Satın Alma ve İhale Komisyonuna iletirler.

Satın alma formu 

MADDE 9 – (1) Satın alma formunda aşağıda belirtilen hususlar bulunur: 

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim temsilcisinin imzası, 

b) Tarih, 

c) İhtiyacın konusu, miktarı, niteliği ve gerekçesi,

ç) Birim fiyatı ve tahmini tutarı,

d) İdari birimlerde Genel Sekreterlik, akademik birimlerde ise dekan/enstitü müdürü/

yüksekokul müdürü imza ve onayı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Satın Alma Usulleri ve İhaleye

Katılamayacak Olanlar ve Uygulanacak Esaslar

Satın alma usulleri 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki usuller

uygulanır: 

a) Kapalı teklif usulü: Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konul-

duktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça ya-

zılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubunun

şartnameye uygun olarak hazırlanması ve şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi is-

tenen belge ve ek bilgiler varsa bunların mutlaka verilmesi gerekir. Teklif mektuplarında teklif

edilen fiyatlar rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılır. 

b) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı

teklif istenilmesinin gereksiz, zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık ola-

rak veya elektronik ortam aracılığıyla alınması suretiyle gerçekleşir. 

c) Pazarlık usulü: Yapılacak işin fiyatı, niteliği, işin yerine getirilme süresi ve diğer

şartların isteklilerle görüşülerek en uygun teklif sahibine verilmesi suretiyle gerçekleşir.
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ç) Açık eksiltme usulü: İstenilen işin ve malın şartnamede yazılı şartlara uygun olarak

temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun

fiyatın belli olması üzerine, satın alma komisyonunun önerisiyle Başkan veya yetki verdiği

kişi onayı ile en uygun teklifte bulunana ihale yapılması suretiyle gerçekleşir.

d) Teklif isteme usulü: İşlemin, fiyat, nitelikler ve zaman hakkında istekli tarafından

teklifte bulunması suretiyle gerçekleşir. 

e) Yarışma usulü: Üniversitenin her türlü, araştırma, etüt, plan, proje, sigorta, tercüme,

yazım ve güzel sanatlarla ilgili işlerini, yarışma jürisi tarafından değerlendirme yapılmak su-

retiyle ödüllü veya ödülsüz yarışma ile ihale etmesi suretiyle gerçekleşir.

f) Doğrudan temin usulü: İşin özelliklerine göre ihtiyaçların Üniversite tarafından davet

edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği usuldür. 

(2) Satın alımlarda, birinci fıkrada sayılan usullerin uygulanmasında sadece en düşük

fiyat ölçüt esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda teslim/ba-

kım/garanti şartları, isteklilerin deneyim liyakat ve mali durumları birlikte değerlendirilir ve

Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir. Bu kriterlerden herhangi birine istenilen

şartların uymaması durumunda bile fiyat göz ardı edilerek alım yapılabilir.

(3) Gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve kiraya verilmesi, araç alım, satım, kirala-

ması ve kiraya verilmesi Başkanın onayıyla yapılır, teklif alma sürecine tabi değildir.

Doğrudan temin 

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki belirtilen hallerde, Başkan veya yetkili kıldığı kişi tara-

fından, alım doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilebilir:

a) Yurt içinde veya yurt dışında, ihtiyacın sadece tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişi

tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, 

c) Üniversitenin ihtiyaçları ile temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve benzeri alımlar,

ç) Müşavirlik, danışmanlık ve tercümanlık işleri,

d) Akademik ve idari personel hizmetleri,

e) Bir malın veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin

zorunlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya yetkili firma eliyle satıldığı

hallerde,

f) Toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye ve bunlara ilişkin sarf mal-

zemeleri, toner, kartuş, bilgisayar ve yazıcı parça ve malzemeleri, bakım, onarım, eğitim, müf-

redat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, reklam, güzel sanatlara mahsus el-

işleri, resim, heykel, tablo, yayın, planlama, keşif, harita, fotoğraf, film, kontrollük, sigorta,

vasıta, ilan, çiçek, temizlik malzemeleri, gıda alımları ve benzeri olağan alımlar,
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g) Değer ve miktarına bakılmadan, elektrik, doğalgaz, su, iletişim giderleri gibi abonelik

sözleşmelerine veya tarifeye bağlı işler ile acilen yapılması gereken zorunlu işler ve bunlara

ait yapım, onarım ve benzeri alımları. 

Acil alımlar 

MADDE 12 – (1) Acil alımlar, Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale

edilmediğinde maddi ve/veya manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek, toplum sağ-

lığı, teknik veya doğal afetlerden dolayı oluşan beklenmedik olaylar için gerekli alımlardır ve

bu alımlar esnasında satın alma usullerinin uygulanması beklenmez.

(2) Acil alımlar için gerekli mal/hizmet alımı istek sahibi tarafından talep ve Başkanın

onayıyla resen yapılır. Daha sonra acil ihtiyaç sebebi detaylı olarak üzerinde açıklanacak şekilde

satın alma talebi hazırlanır veya fatura ödenmek üzere doğrudan İdari ve Mali İşler Müdürlü-

ğüne iletilir. Acil durumlarda alım yapan kişiler en uygun şartlarda alım yapmaktan sorumlu-

dur.

Mal/hizmet teslim alma ve ödeme

MADDE 13 – (1) Mal/hizmet tesliminde, istek sahibi birim temsilcisi, sözleşme ve

teklifte belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak alınan malzemenin uygunluğunu kontrol

edip onaylamaktan sorumludur.

(2) Mal/hizmet uygunluğu onaylanmış olan faturalar satın alma komisyonu tarafından

onaylanır ve ödenmek üzere İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir. Gerekli onayları almış

olan fatura sözleşmedeki ödeme koşulları çerçevesinde ödenir ve muhasebeleştirilir.

Satın alma ve ihaleye katılamayacak olanlar 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlemlerde aşağıda sayılanlar

doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde

satın alma ve ihale işlerine katılamaz:

a) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

b) Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör, Genel Sekreter, satın alma ve ihale ko-

misyonu ile kontrol ve kabul komisyonu üyeleri, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum men-

supları ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları

ile ortakları,

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine dair karar verilenler,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler

ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak ye-

rine getirmediği tespit edilenler. 
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(2) Birinci fıkrada belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bıra-

kılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşa-

masında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir

kaydedilerek ihale iptal edilir.

Uygulanacak esaslar 

MADDE 15 – (1) Satın alma ve ihale işlerinde, tahmin edilen bedelin veya keşif bede-

linin tespiti Üniversitenin ilgili satın alma ve ihale komisyonu tarafından yapılır. Fiyatlar, be-

lediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, alım konusu işin yapımcılarından, ana bayilerinden,

satıcılarından, fabrika mamulü ürünler için fabrika satış fiyatları üretici kuruluşlarından, tarife

fiyatları olan ürünlerin fiyatları yetkili kuruluşlardan soruşturulur. Tahmin edilen bedel üze-

rinden uygun bedel tayin edilir.

(2) Serbest rekabet ilkeleri gözetilerek birden fazla firmadan teklif alınması esastır.

Satın alınacak ürünün alımı ve dağıtımı tek kişi veya kurumun elinde veya yetkisinde bulunan

işlerde doğrudan temin usulü ile alım yapılabilir.

(3) Fiyat kriterine ek olarak, garanti şartları, kalite, teknoloji, kullanımsal özellikler,

dayanıklılık, tecrübe, ödeme koşulu, firma güvenirliliği, istenilen zamanda teslim, bakım ve

onarım şartlarını taşıyan en uygun teklifte bulunma ve benzeri koşullar tercihte göz önünde

bulundurulur. 

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-

munda satın alma, doğrudan temin usulü ile yapılabilir.

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usul-

lerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın

alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması ba-

kımından, aynı fiyattan ve teklif alınmadan devam ettirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, Teminatlar, İhalenin Kesinleşmesi ve Sözleşme

Şartnamenin hazırlanması ve şartnamede bulunacak hususlar

MADDE 16 – (1) Satın alma ve ihaleye ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve diğer il-

gili mevzuat hükümlerine göre Başkan veya yetkili kıldığı kişi onayıyla satın alma ve ihale

komisyonu tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamede bulunacak hususlar şunlardır: 

a) İşin konusu, niteliği ve miktarı,

b) İşin süresi, başlama ve bitiş tarihleri,

c) İşin süresi içinde hiç ya da gereği gibi bitirilmemesi durumunda uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite idaresi için doğacak haklar,
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ç) Teslim yeri ve şekli ile şartları, 

d) Kontrol, muayene, bakım, servis, montaj ve garanti şartları,

e) Vergi, harç ve benzeri giderlerin mükelleflerce ödeneceği,

f) Teklifin şekli ve tarihi,

g) Teminat alınıp alınamayacağı, alınacaksa geçici ve/veya kesin teminatın miktarı ve

teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

ğ) Süre uzamasını gerektirecek sebepler,

h) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen mektupların geri alınmayacağı,

ı) Ödeme ve avansa ilişkin şartlar, 

i) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartlar,

j) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta serbest olduğu, alımın onay ve reddinin kaç

günlük süre içerisinde yükleniciye bildirileceğinin bilgileri,

k) Alımın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde geçici teminatın kesin teminata

çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı, 

l) Uyuşmazlıklar halinde başvurulacak yetkili merciler,

m) Gerekli görülen diğer hususlar. 

Teminatlar 

MADDE 17 – (1) Satın alma ve ihale işine gireceklerden alınacak geçici ve kesin te-

minata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai şartlar satın

alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenir. Başkanın veya yetkili kıldığı kişi onayı zaruridir.

(2) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden satın alma

ve ihale komisyonu tarafından %3 ile %10 arasında belirlenecek oranda geçici teminat alına-

bilir. Sözleşmenin imzalanmasından önce yüklenici firmadan ihale bedeli üzerinden hesaplan-

mak suretiyle %6 kesin teminat alınabilir.

İhalenin kesinleşmesi 

MADDE 18 – (1) Komisyonlarca alınan satın alma ve ihale kararları, gerekçeli olarak

yazılıp, komisyon başkanı ve üyelerinin görevleri ile birlikte ad ve soyadları yazılıp imza altına

alındıktan sonra Başkanın veya yetkili kıldığı kişinin onayıyla kesinleşir. Bu onaya dayanılarak

şartnamede belirtilen süre içerisinde yükleniciye tebliğde bulunulur, sözleşme yapmaya ve ke-

sin teminat vermek suretiyle sözleşme yapmaya davet edilir. Yüklenici tarafından sözleşme

imzalanmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde

kalan istekli teminatı irat olarak kaydedilir. Üniversite tarafından bu durumda ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif fiyatının Başkanca da uygun görülmesi halinde bu istekli ile de bu

Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerle sözleşme yapılabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı
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ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihale iptal edilir. İhale yapıl-

mayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir. Yüklenici firmanın Üniversiteye maddi

zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da kesin teminattan artan

fark iade edilmez. 

Sözleşme

MADDE 19 – (1) Satın alma işleminin onaylandığı kendisine tebliğ edildiği günden

başlayarak en çok on gün içerisinde tedarikçinin veya yüklenicinin sözleşme yapmak üzere

Üniversiteye müracaat etmesi gerekir. Bu süre içinde tedarikçinin ve yüklenicinin gerekli te-

minatı yatırması ve taraflarca mutabık kalınan sözleşmeyi imzalaması gerekir. 

(2) Alınacak malzeme ya da işin kalitesi, fiyatı ve standartlara uygunluğu veya benzeri

konularda tereddüt oluşması halinde Üniversite sözleşme yapmayabilir.

(3) Şartnamede yer alan koşul ve hususlar göz önüne alınarak, alım konusu işlerin ni-

teliğine göre gerekli özel ve teknik şartlardan başka genel alımın özelliğine göre belirlenecek

hususlara da sözleşmede yer verilir.

(4) Şartname ve sözleşmelerde yer vermek kaydıyla Başkanın veya yetkili kıldığı kişi-

nin onayı ile iş ya da mal alım tutarının uygun nispette eksik veya fazlasının yapılmasına, alım

ve/veya satımına karar verilebilir.

(5) Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırakması, işi süresinde

yapmaması ya da eksik tamamlaması, işin istenilen nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda

sözleşme Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından feshedilir. Teminat irat kaydedilir. Üni-

versitenin zararı, ihale masrafları ve cezai şartların yerine getirilmesi yükleniciden veya teda-

rikçiden talep edilir.

(6) Yüklenicinin talebi ile sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, şartnameye

aykırı olmamak üzere, Başkanın izni ile başkasına devredilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin hazırlık sınıfları bulunan bölüm/prog-

ramlarında yabancı dil eğitimi, 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Yabancı dil hazırlık programı ile ilgili hususlarda Fırat Üniversitesi Yabancı Dil

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin

en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam et-

mek zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2013 28696

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/10/2014 29150

2- 19/1/2015 29241
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütü-

len tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri lisans eğitim öğretimi, kayıt ve sınavlarla ilgili

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,

kayıt işlemleri, eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte Dekanını,

b) Dekanlık: Fakülte Dekanlığını,

c) Dönem: Fakültedeki tek bir öğretim yılını,

ç) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu, 

d) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,

g) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

h) Senato: Üniversite Senatosunu,

ı) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü

MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edi-

lir ve Rektörlükçe belirlenen günlerde kayıt yapılır. Fakülteye yalnızca tam zamanlı öğrenci

kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Zamanında başvurmayan ya da gerekli
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belgeleri ve harç işlemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Belgelerinde tah-

rifat olanların veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversite tarafından daha önce yük-

seköğretimden çıkarma cezası verilmiş olanların kayıtları, kesin kayıt yapılmış olsa bile iptal

edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde katkı payını ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve dönem koordina-

törüne onaylatmak zorundadır.

Yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Fakülteye yatay geçiş ile aşağıdaki esaslara göre öğrenci alınır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim yapan tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak,

İngilizce Tıp Bölümüne geçiş yapmak isteyen adayların başvurularının kabul edilmesi için; bu

öğrencilerin fakültelerinde en az ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve İngilizce eğitim veren bir fa-

kültenin öğrencisi olmaları gerekir. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları

Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

b) Merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin birinci dönemine kesin kayıt yap-

tıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları,

staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Eğitim Komisyonunca önerilip, Fakülte Yönetim Kurulunca

onaylandığı takdirde muafiyet kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu, kaydın

yapıldığı ilk hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir. 

c) Yurt dışından yatay geçişle öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK ka-

rarları doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun

onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki yarıyıldan

oluşur. Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta

ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bü-

tünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte

Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında

değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur.

Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.
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Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır ve birbirini izleyen 3

devreden oluşur. Bu devreler şunlardır: 

a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi: Dönem I ve II’yi kapsar.

b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi: Dönem III, IV ve V’i kapsar. 

c) İntörn hekimlik devresi: Dönem VI’yı  kapsar. 

(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eği-

timin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu ol-

madığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları,

stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez. 

(3) Öğrencinin altı yıllık tıp eğitim-öğretim programını en çok dokuz yılda tamamlaması

gerekir. Eğitim-öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

(4) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi

için, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim

Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu

süreleri eğitim öğretim süresi içine dahil edilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Müfredat Ko-

misyonu, Eğitim Komisyonu ve koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimle ilgili

düzenlemelerle ilgili organlar ve görevleriyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun olarak, Tıp eğitiminin

güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayan ve onay için

Fakülte Kuruluna sunan komisyondur. Müfredat Komisyonu, Dekanın görevlendirdiği bir de-

kan yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin

başkanları ve her bölümden en az beşer öğretim üyesi ile dönem birincisi öğrencilerden biri-

sinden oluşur. Komisyona dekan yardımcısı başkanlık eder. Müfredat Komisyonu bir sonraki

yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde

görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte

Kuruluna sunar. Müfredat Komisyonu kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın

kararı kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyenin yerine Dekan yeni gö-

revlendirme yapar.

b) Eğitim Komisyonu: Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden

oluşur. Görev süresi 3 yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir.

Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim Komisyonu, tıp eğitiminin amacı, hedefleri,
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planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili fikir alışverişi yaparak rapor ve

öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte

Kuruluna görüşlerini sunar.  Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve

akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini

sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle

ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir. Eğitim Komisyonu

çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine ola-

ğanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi olarak Dekan tarafından belirlenen dönem

birincilerinden en az biri de Eğitim Komisyonu toplantılarına katılır.

c) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve

düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu, Eğitim Komisyonu

başkanı tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim

üyesidir.

ç) Ders kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hücre-

den sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verildiği dersler

grubudur.

d) Ders kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sı-

navlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak

çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen Dekan tarafından görevlendirilen

öğretim üyesidir.

e) Staj: Öğretim programı kapsamında, dönem IV, V ve VI’da ilgili anabilim dalları ta-

rafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık durumları, klinik

durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliş-

tirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

f) Staj bloğu: Müfredat Komisyonu tarafından eğitim-öğretim bütünlüğünü sağlamak

için birbiri ile ilişkili stajların bir araya getirildiği ve ortak sınavların yapıldığı stajlar bloğu-

dur.

g) Staj bloğu sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlan-

masını ve staj bloğu sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait

eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan

ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir. 

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV ve V’te

staj bloğu ve dönem VI’da staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk

Dili, Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.
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Bu programın yanı sıra öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel

gelişimlerini desteklemek amacıyla içeriği her yıl Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan he-

kimliğe hazırlık programı uygulanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğ-

rencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile yapılabilir. Bu

durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır. Uygulamalı dersler;

staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzerini kapsar.

Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazlasına ma-

zeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders

kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Ku-

rulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem

sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) Dönem I, II ve III’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı

%30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

ç) Uygulamalı çalışmalarda ve staj bloğunu oluşturan her anabilim dalının stajında öğ-

rencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise, öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması

yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj bloğu sonu sınavına girebilir.

Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır.

Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her anabilim

dalının stajı için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun sınavına veya staj bloğu

sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle

devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sağlık mazeretlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

b) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra

edemeyecek düzeyde özürlü olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir

hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar

ya da yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konmaz.

ç) Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeretlerini, sunulan belgelere dayanarak kabul

veya reddedebilir.

d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili esaslar, anabilim dalı ve bilim

dalı dersleri, ders kurulları, stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dö-

nemler için geçerlidir.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yö-

netim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin baş-

vurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır. 

b) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşılaş-

malarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda

temsil edecek öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Öğrenciler bu sü-

reler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sına-

vına alınırlar. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim dalının belir-

leyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde de-

vamsız sayılır. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açık-

lanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır. Sınav-

ların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir: 

a) Sınav notları: 

Puanlar Notlar Katsayı Derece 

90-100 AA 4,00 Pekiyi

80-89 BA 3,50 İyi

70-79 BB 3,00 İyi

60-69 CB 2,50 Orta

Geçer GG (Tıp dışı dersler için)
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b) Geçmez notlar şunlardır: 

1) FE notu: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (60’tan düşük) olan öğrenciye verilen

nottur. 

2) FF notu: Mazeretsiz, devamsız, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme

hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Dönem I, II ve III’te FF notu alan öğrenci doğrudan

sınıfta kalır. Dönem IV, V ve VI’da ise stajı tekrar eder. 

3) FG notu: Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin

aldığı nottur (0 puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sı-

navlarına girme hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir. 

4) FH notu: Mazeretli, devamsız, dönem I, II ve III’te bir ders kurulunda, Fakülte Yö-

netim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğren-

cilere verilen nottur. Öğrenci dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını

aştığı için giremeyecek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Dönem IV ve V’te Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devam-

sızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir. 

ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler

şunlardır: 

a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. 

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.

Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Sınav sırasında o ders kurulunda

dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere

istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 gün içinde ilan edilir. 

c) Biçimlendirme sınavı: İlgili ders kurulunun ilk haftasında, Eğitim Komisyonu tara-

fından o ders kurulu için yapılıp yapılmayacağına karar verilen, ders kurulu süresine göre sıklığı

ve tarihi dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır.

ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitimin-

den en erken 30, en geç 45 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken 15, en

geç 30 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme

sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava

herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.
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e) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte

Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları

teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim

dalı başkanlıklarının bildirdikleri test usulü veya klasik yazılı sorularından oluşur. Mazeret sı-

navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan

akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret

sınavı açılmaz.

f) Ders kurulu sınav notunun hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan Anabilim

Dalları, ders yükleri (Öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında

soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulu teorik sınavında soru sayısı 20 ve üzerinde olan

her ders için ayrı, altında olan dersler için soru sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj sınırı

%50’dir. Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında kurulu 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 teorik sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu

belirlenir. Ders kurulunda biçimlendirme sınavı yapılmışsa ders kurulu teorik sınavı notunun

%85’i ve biçimlendirme sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınav

notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu,

ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınav (sözlü, nesnel yapılandırılmış pratik sı-

nav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notunun %85’i

ve ders kurulu pratik sınavı notunun %15’inin toplamı ders kurulu sınav notudur.

g) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders

kurulu hafta sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam

hafta sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. 

ğ) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde

kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına

sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu, (f) bendinde belirtilen esaslara göre hesap-

lanır.

h) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si ile final sınavında

alınan notun %50’sinin toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dö-

nem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sına-

vından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından

en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Tüm

ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden

en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan dönem I, II ve

III öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders

kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem

sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. 
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ı) Yıl tekrarı: Geçme notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi gerekirken gir-

meyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız

kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IV ve V ile ilgili esaslar

MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler anabilim dallarının stajlarının blok-

ları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve blokların süreleri ve bloklarda yer

alan anabilim dallarının staj süreleri Müfredat Komisyonunun  önerisi ile Fakülte Kurulu tara-

fından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. Müfredat Komisyonunun önerisi ile hekimliğe

hazırlık programı uygulanabilir. 

Staj bloğu sınavı 

MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her staj bloğunun sonunda sınav yapılır. Bu sınav,

nesnel yapılandırılmış klinik sınav (NYKS), nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şek-

linde yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlardaki soru dağılımı dönem koordinatörü

tarafından anabilim dallarının staj bloğundaki staj süresine göre belirlenir. Sınavlar,  ilgili ana-

bilim dalınca teklif edilen Dekan tarafından onaylanan öğretim üyesi ve görevlileri ile gerçek-

leştirilir. 

(2) Staj bloğu sınavında en az 4, en fazla 16 NYKS veya NYPS uygulanır. Her

NYKS’de en az 3, en fazla 6 altın standart basamak bulunur. Altın standart basamakların puanları

birbirine eşittir ve toplamı 60 puandır.

(3) Staj bloğu sınavlarına mazereti olduğu halde giremeyenler için mazeret sınavı açıl-

maz. Staj bloğu sınavına girmeye hakkı olduğu halde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçerli

mazereti olduğuna karar verilenler, eğitim yılı içinde ilgili devam eden staj bloğunun sınavına,

sınavdan en az 15 gün önce dilekçe ile başvurmak kaydı ile girebilirler. 

Staj bloğu bütünleme sınavı ve stajların tekrarı 

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj bloğu sınavlarında başarılı olamayan öğren-

ciler, bu staj bloklarının bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son sta-

jının bitiminden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Sınav tarihleri dönem koordina-

törünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce Dekanlıkça açıklanır. Bütünleme sınav veya sı-

navlarında başarılı olamayan öğrencilere bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki süreler elver-

diği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder. Bu tekrarlarda devam zo-

runluluğu vardır. Hekimliğe hazırlık stajı notu sadece staj bloğu notunu etkiler. Bu stajın bü-

tünlemesi yoktur.

28 Aralık 2015 – Sayı : 29576                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



(2) Dönem IV ve V’te o dönem programında yer alan tüm staj blokları başarı ile ta-

mamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek olan ve staj

bloğu tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları ha-

linde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki

staj bloğu sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde üst

sınıf programında ilk başlayan staj bloğuna yerleştirilirler. 

(3) Stajlardaki devam durumu anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda dönem

koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde

%20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler ba-

şarısız sayılarak sınava alınmaz ve FF notu ile staj bloğu tekrarı yapar. Staj bloğu bütünleme

sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Staj bloğu notu 

MADDE 20 – (1) Staj bloğu sonunda yapılan sınav puanları ile staj bloğu sırasında

elektronik eğitim sisteminden (EES) verilen, olgu temelli değerlendirme (OTD), mini klinik

sınav (MİKS), girişimsel becerilerin geribildirimi (GBG) ve 360 derece tutum değerlendirme-

sinden oluşan (360TD), bütünleşik klinik değerlendirmelerden (BKD) alınan puanlar kullanı-

larak hesaplanır.  Staj bloğundaki anabilim dallarının BKD puanları, ilgili anabilim dalı başkanı

tarafından ilgili dönem koordinatörüne sınavdan 2  gün önce yazılı olarak bildirilir.  

(2) Staj bloğu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış

olmak gerekir:

a) Teorik yazılı sınavından en az 60 puan almış olmak,

b) NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasından en az 60 puan almış olmak,

c) Aşağıdaki çizelgeye göre yapılan staj bloğu sınavlarında, NYKS/NYPS sayısına göre

belirtilen, asgari sayıdaki NYKS/NYPS sınavlarının her birinden en az 60 puan almış olmak:

Sınavdaki 60 ve üzerinde not alınması gereken 

NYKS/NYPS sayısı NYKS/NYPS sayısı

4-5 3

6 4

7-8 5

9-10 6

11 7

12-13 8

14-15 9

16 10
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(3) Bu koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortala-

masının %60’ı, teorik sınavın %25’i, BKD’nin %10’u ve eğer hekimliğe hazırlık stajı uygulandı

ise burada alınan puanın %5’i alınarak staj bloğu başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık

stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak hesaplanır.

(4) NYPS, NYKS içinde veya ayrı bir sınav odası olarak uygulanabilir.

(5) Staj bloğu sınavı notları ilgili koordinatör tarafından sınavdan sonraki 2 iş günü

içinde Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar Dekanlık tarafından ilan edilir. 

(6) Staj bloğu bütünleme sınavında staj bloğu sınavı kuralları aynen uygulanır ve alınan

not NYKS ve/veya NYKS/NYPS’nin %70’i ve teorik sınav notunun %30’unun toplanması ile

bulunur. 

Dönem notu 

MADDE 21 – (1) Dönem notu, dönem IV ve V’te dönemde staj bloğu sınavı veya staj

bloğu bütünleme sınavında alınan geçer notların ortalamasıdır. Başarılı olan öğrencilerin dönem

notlarının saptanması için, staj bloğu sınavı notlarının ortalamaları 15 inci maddede belirtildiği

şekilde nota çevrilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dönem VI Aile Hekimliği (İntörnlük) Devresi ile İlgili Esaslar

Aile hekimliği (intörnlük) dönemi

MADDE 22 – (1) Aile hekimliği (İntörnlük) dönemi: Öğretim programı kapsamında,

dönem VI’da ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını

da kapsayan ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin

uygulaması ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu dip-

loması verilen, aralıksız oniki aylık dönemdir.

(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgi-

lerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri

kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dö-

nem VI ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen anabilim dallarında yapılan staj dilimleri ile ya-

pılır. 

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim

üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta ha-

zırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu,

konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.
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ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, labo-

ratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmaları, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından EES’de

MİKS, GBG ve 360TD olarak puanlanır. Öğrenci her stajında MİKS, GBG ve 360TD’lerin

her birinden en az 1 adet değerlendirme almalıdır. Öğrencilere EES’de verilen bu değerlendir-

meler staj sonunda anabilim dalı başkanı tarafından Dekanlığa iletilir. Öğrencinin aldığı MİKS,

GBG ve 360TD ortalaması 100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız

sayılır. Öğrenci ilgili stajı alacağı son stajdan sonra tekrarlar.

d) İntörnlük dönemi, Tıp Fakültesinin anabilim/bilim dallarında yapılır. Stajlar, Fakülte

Yönetim Kurulunun onayı ile yurtiçi veya yurtdışında eğitim veren fakültelerde de yapılabilir.

Yurtdışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yurtiçindeki

tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için, öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fa-

külte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu

haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız ol-

dukları takdirde bu dilimleri normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir dilimin %20’sine maze-

retsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde başarısız olan

öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam

ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diplomalar ve Başarı Derecesi

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini

(dönem I ve II) En çok 4 yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrıl-

maya karar verdikleri takdirde temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı

belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları

diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapıl-

maz. 

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik

bilimleri yüksek lisans kademesini toplamda en çok 8 yılda başarıyla tamamlayanlara Klinik

Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi

bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye

geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz. 

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini

başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.
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Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması

için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği biçimde dereceye

çevrilir:

a) Dönem notları ortalaması Başarı derecesi

3,51-4,00 Pekiyi

3,00-3,50 İyi

2,50-2,99 Orta

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 25 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I,

II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV, V’te kaldığı staj bloğunu, dönem VI’da kaldığı stajları

aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 26 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavı dışındaki sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belir-

lenir ve eğitim-öğretim kitapçığında yayınlanır. Bütünleme sınavlarının tarihleri bir ay önce-

sinden ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile Dekanlık tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri

Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hallerde değiştirilebilir. 

b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk

doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır.

Dönem IV ve V’te sınavlar staj bloğu sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS, NYPS,

teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme), BKD’lerin değer-

lendirilmesi olarak yapılır.

c) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya

pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci FG notu alır. 

ç) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye FE

notu verilir, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

d) Öğrenciler sınavlara cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve her türlü

elektronik/mekanik cihaz ile giremez. Bu kurala uymayanlara FE notu verilir ve hakkında kop-

yaya teşebbüsten Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır. 

e) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya

cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tara-

fından disiplin soruşturması açılır. 

f) Öğrenciler Senatoca kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri

almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 27 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav soruları ilan edildikten sonra

2 iş günü içinde sorular hakkında ve tüm sınıflar için kendi sınav sonuçları için sınav sonuçları

açıklandıktan sonra 5 iş günü içinde, bilimsel gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Fakültenin

Ölçme Değerlendirme Komisyonuna (ÖDK) itirazlarını yaparlar. Güncel tıp kitaplarındaki bi-

limsel verilerle desteklenmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmaz. İtirazlar ÖDK tarafından

Senato tarafından belirlenen esaslara göre incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla De-

kanlığa bildirilir. Tüm teorik sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puan-

lama kalan sorular üzerinden yapılır.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi 

MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişi Fakülte ile hekimlik mesle-

ğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. 

Onur öğrenciliği 

MADDE 29 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış

olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe onur öğrencisi olarak ilan edilir.

Danışman öğretim üyesi 

MADDE 30 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim, öğretim çalışmaları ve üniversite

yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir

öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 12/11/2013  tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 30/10/2013 tarihli

ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato karar-

ları uygulanır.

Staj bloğunun belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılında staj veya stajlardan ba-

şarısız olan veya ilgili yıl için yatay geçiş ile gelen dönem IV ve V öğrencileri, stajlarını ilgili

dönem koordinatörünün dahil ettiği staj grubunda yapar. Stajları bittiğinde yapılacak staj sonu

sınavı ve bütünleme sınavı usullerini Dekanlık belirler ve ilgili anabilim dalı uygular. Sınavda

başarılı olan öğrenci dönem VI’ya geçmedi ise eğitime devam edeceği en yakın staj bloğuna

dönem koordinatörü tarafından dahil edilir.

Yürürlük 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK 

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2016/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fık-
rasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde
yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer al-
maktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için
yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları
1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre
Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Tebliğ olunur.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Aralık 2015 

PAZARTESĠ 
Sayı : 29576 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/3 
Karar No : 2015/40 
4926 sayılı yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı06/02/2015 tarihli ilamı ile TCK nun 66/1-e maddesi uyarınca düĢürülmesine dair verilen 
kararın Sekhny ve Amouna oğlu 1963 Aleppo doğumlu ABEDALRAVHEM 
ALSHYKHYAYSA' ya tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE'DE 
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz 
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde 
kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 10510 
—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas N : 2014/328 
Karar No : 2015/14 
C. Savcılığı Esas No : 2006/5227 
Karar Tarihi   : 15/01/2015  
Sanık : BAHMAN MOHAMMADPOUR, Esmaeil ve Sima oğlu, 1982 

TEBRĠZ doğumlu. Tehran ġehri Gods Ġmam Hüseyin Bulvarı N:6 
Tehran ĠRAN adresinde oturur. 

Suç : 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet. 
Suç Tarihi / Saati : 21/04/2006 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 2863 SAYILI KANUNUN 67/1, 

62, TCK 53/1-a.b.c.d.e, 53/2, 51/1, 51/3, 51/6, 51/7,51/8, 2863 sayılı yasanın 75. maddeleri 
gereğince  10 ay hapis ve 375,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığa verilen hapis cezasının TCK.51/1 maddesi uyarınca ertelenmesine, TCK 51/3 
maddesi gereğince takdiren 2 yıl denetim süresi belirlenmesine,  

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ iĢlemi 
yapılamadığından anılan iĢbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ iĢlemi 
yapılmıĢ sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan 
olunur. 10509 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/899 

Karar No : 2015/1422 

Sanık : VELĠD KEKO - Ahmet ve Behiyye oğlu, 10/05/1970 Suriye Selkın 

D.lu. Suriye Selkın nüfusuna kayıtlı olup, Suriye Ülkesinde ikamet eder. 

Suç : Kaçakçılık 

Suç yeri : Hatay/Merkez 

Suç tarihi : 13.05.2014 

Karar Tarihi : 11.09.2015 

Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/11, 5237 S.Y’nın 62/1, 52/2, 51/1, 51/3, 51/7, 53/1, 54 

Verilen ceza : Erteli 1 Yıl 11 Ay 20 Gün hapis ve 1000 TL adli para TCK 53 Hak 

yoksunluğu, kaçak akaryakıtın müsaderesine, 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 10963 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/427 

Karar No : 2015/310 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

07/07/2015 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 157/1 maddesi gereğince 3 YIL HAPĠS, 

ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1 -a, b, d, e), 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 

1000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Alaattin ve Sevinç oğlu, 25/09/1978 Kadıköy 

doğumlu, Ġstanbul, Fatih, ĠskenderpaĢa Mah./köy nüfusunda kayıtlı. TOLGA MAKĠNA 

(23378109182) tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 

içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, Ġlan Olunur.

 10992 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠHTĠYAÇ FAZLASI MUHTELĠF TEZGAHLARIN SATIġI YAPILACAKTIR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden: 

ġirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan ihtiyaç 

fazlası muhtelif tezgâhların satıĢı yapılacaktır. 

MADDE 1 - ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1.1. Ġdarenin; 

a) Adı : TEMSAN Türkiye Elektromekanik A.ġ. 

b) Adresi : Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle/ 

ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 397 55 75 

ç) Faks numarası : 0 312 397 42 60 

d) Elektronik posta adresi : temsan@temsan.gov.tr 

e) Tezgahların görülebileceği adres : TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

  Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle/ 

ANKARA 

  Tel: 0312 397 55 75 (8 Hat)  Faks: 0312 397 42 60 

1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan SatıĢ 

ġartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

MADDE 2 - ĠHALE KONUSU: 

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan ihtiyaç fazlası muhtelif tezgahların 

satılması iĢidir. 

MADDE 3 - ĠHALEYE KONUSU ĠġE AĠT BĠLGĠLER: 

Ġhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale TEMSAN - Türkiye 

Elektromekanik Sanayi A.ġ. SatıĢ Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ―Açık Teklif‖ usulü 

ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

Çamlıca Mah. 145. sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi 

Ġhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 Yenimahalle/ANKARA 

Ġhale tarihi: 14 Ocak 2016 PerĢembe günü 

Ġhale saati: 14.30 

Son teklif verme tarih ve saati: 14 Ocak 2016 PerĢembe günü, saat; 14.00 

Ġhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

Zemin Kat toplantı odası 

Ġhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: Ġhaleye iliĢkin Ģartname bedeli 200,00 TL 

(ikiyüz) olup, Ģartname ve ekleri Ġdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası 

Pazarlama Dairesi BaĢkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Ģartname ve eklerini satın almaları zorunludur. 

SatıĢ Ģartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgah ihalesine ait Ģartname bedeli 

açıklaması yaptırılacaktır. 11670/1-1 
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1 KALEM DE 22000 VE DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT BOJĠLERĠN  

DEMONTE VE TEMĠZLĠK ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/180604 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 1 Kalem (40 Adet (20 Loko) ) DE 22000 ve 

DE 33000 Tipi Lokomotiflere Ait Bojilerin Demonte ve Temizlik ĠĢi teknik Ģartnamesine göre 

yaptırılacaktır.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 13/01/2016 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

13/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 11674/1-1 

————— 

4 KALEM LOKOMOTĠF MOTOR KRANK MĠLLERĠNĠN TAġLAMA, SALGI  

KONTROLÜ VE SALGI GĠDERME ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/180601 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 4 Kalem (10 Adet GM22000-33000, 10 

Adet TLM16V185, 3 Adet MTU ve 3 Adet Cummins) Lokomotif Krank Millerinin TaĢlama, 

Salgı Kontrolü ve Salgı Giderme ĠĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 12/01/2016 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

12/01/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 11673/1-1 
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ENERJĠ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERĠ HAZIRLAMA ĠġĠ 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr. 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı Birimi Miktarı 

Enerji Etüdü ve Uygulama 

Projeleri Hazırlama ĠĢi 

TL 1 Adet 

d) ĠĢin BaĢlama ve BitiĢ Tarihi  : SözleĢmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 30 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.01.2016 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya No : 1513829 

d) Ġhale Kayıt No : 2015/181094 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 
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ı) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat 

hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair 

beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler. 

5.1.1. Ġstenmiyor. 

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

gereken kriterler 

5.2.1. Teklif verecek firmalar, Sanayi sektöründe (TaĢ, toprak ve madencilik alt 

sektöründe) Yetki Belgesi sahibi Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri arasında 

bulunduklarını belgelendireceklerdir. Bu bilgilerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet 

adresinden doğrulatılabilmesi halinde internet sayfası çıktısı geçerli belge sayılacaktır.  

6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

6.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

7 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

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

9 - Teklifler en geç 18.01.2016 Pazartesi Günü -  Saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

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

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

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

11 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 11701/1-1 
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MALZEME KARAVANI ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Malzeme Karavanı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015 /180115 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:139 06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 – 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 15 Adet Malzeme Karavanı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Merkez Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 13/01/2016 – 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Ġdaremizce benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 11595/1-1 
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YURT BĠNASI VE ARSASI SATILACAKTIR 

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1 - Mülkiyeti Çorum Ġl Özel Ġdaresine ait, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Kültür mahallesinde 

bulunan, 4909 ada, 4 nolu parselde kayıtlı, 555,00 m² arsa üzerinde, 6 katlı betonarme yurt binası 

ve arsası vasıflı taĢınmazın, hazırlanan ihale Ģartnamesi ve muhammen bedeli doğrultusunda, 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 13/01/2016 

ÇarĢamba günü saat 13:30’da satıĢ ihalesi yapılacaktır. 

2 - TaĢınmazın satıĢ ihalesi Çorum Ġl Genel Meclis Binasındaki Ġl Encümeni toplantı 

salonunda yapılacaktır. (Adres: Gazi Cad. No: 68 Çorum ) 

3 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili Ģartnameler Çorum Ġl Özel Ġdaresi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir. 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin: 

Gerçek KiĢilerden Ġstenilecek Belgeler; 

a) Ġkametgah Belgesi. 

b) Geçici ihale teminatı. 

c) Vekaleten iĢtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını, 

d) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

Tüzel KiĢilerden Ġstenilecek Belgeler; 

a) ġirketin kuruluĢ statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

onaylı sureti. 

b) Geçici Ġhale teminatı.  

c) Vekaleten iĢtirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını, 

d) Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kiĢiliği temsilen yetkili olduğuna dair 

yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

5 - AĢağıda yer alan değerler teminat olarak kabul edilecektir; 

Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,  

Muhammen bedelin %10’luk kısmının Türk parası cinsinden teminat olarak Ġdarenin 

banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu. 

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7 - Ġhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Ġlan Olunur. 

 

Cinsi 

Arsa Alanı 

Binanın 

Konumu 

Binanın 

Toplam 

m²’si 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

(K.D.V. 

Hariç) 

Geçici 

Teminat 

(TL) %10 

Ġhale Tarihi 
Ġhale 

Saati 

6 katlı 

Betonarme 

Yurt Binası 

ve Arsası 

555,00 m² Arsa 

Bodrum+Zemin

+4 Katlı Bina 

1.539,00 

m² 
3.500.000,00 350.000,00 13/01/2016 13:30 

 11580/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boĢ bulunan 1 (bir) adet 

avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI 

SAYISI SINIFI UNVANI DERECESĠ 

1 AH Avukat 6 

II - SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en az 

70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak, 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

III - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

a) Sınav baĢvuru formu http://www.amasya.edu.tr/idari/daire-baskanliklari/personel-

dairesi/formlar.aspx adresinden temin edilecek. 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) ÖzgeçmiĢ, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığınca da 

onaylanabilir. 

IV - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, BAġVURU ġARTLARI, YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. BaĢvurusu kabul edilen 

adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son baĢvuru gününü takip eden beĢ iĢ günü içerisinde, 

üniversitemizin internet sitesinde yayınlanacaktır. 

BaĢvurular, 28/12/ 2015 tarihinden baĢlamak üzere 11/01/2016 tarihi mesai bitiminde 

sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav BaĢvuru Formunu elektronik ortamda 

eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle diğer baĢvuru belgeleri 

ile birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuruda 

bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan 

baĢvurular dikkate alınmaz. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere bir 

sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı 

puanla aynı puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri alan 

adaylardan ilan edilen boĢ kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına 
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göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların 

tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan 

almak Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı 

sıralaması en yüksek not alandan baĢlamak üzere belirlenir. Sıralamaya giren adaylar 

üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır. 

Yazılı sınav 28/01/2016 tarihinde saat 10:00’da Amasya Üniversitesi Rektörlüğünde 

yapılacaktır. Yazılı sınavda yetmiĢ ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 

28/01/2016 tarihinde saat 14:00 de aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın 

bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sınav Sonucu 29/01/2016 

tarihinde üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır. 

V - SINAV KONULARI 

Yazılı sınav 

a) Anayasa Hukuku 

b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

ç) Ticaret Hukuku 

d) Medeni Usul Hukuku 

e) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

f) Ġdare Hukuku 

g) Ġdari Yargılama Hukuku 

ğ) Ceza Hukuku 

h) Ceza Usul Hukuku 

ı) ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Sözlü Sınav 

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZ 

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. BaĢarı puanı en yüksek olan 

adaydan baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile 

bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan liste atamaya yetkili amirin onayına 

sunulur. Onaylanan baĢarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. 

Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. 

BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen 

adaylar için kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beĢ iĢ 

günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz 

sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. GiriĢ sınavında baĢarılı 
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olan adaylardan, ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar aday, baĢarı sıralamasına göre ilgili kadrolara 

atanırlar. Asıl listeden atanmaya hak kazanan adaylardan çeĢitli sebeplerle göreve 

baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek 

listeden baĢarı sırasına göre atama yapılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge 

verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerekli 

belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların görevlerine 

baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri 

uygulanır. 

Ġlan olunur. 

Ġrtibat: Amasya Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı Merkez/AMASYA 

 Tel: 0358 212 09 98    Fax: 0358 212 77 44 11638/1-1 

—— • —— 
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ġlkeleri‖ndeki esaslar 

uygulanacaktır. 

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya baĢvuracak adayların; www.firat.edu.tr 

adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmiĢlerini, doçentlik baĢarı belgelerini, 

bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalıĢmalarını, üniversite veya ileri 

Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 

BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya baĢvuran adayların, www.firat.edu.tr 

adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik BaĢarı belgelerini, özgeçmiĢlerini, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 

BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan 

dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmiĢlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile 

bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi 

BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz 

web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır. 

6 - BaĢvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

ÜNVANI PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. 

AÇIKLAMALAR BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI 

DRC. 

ADET 

DRC. 

ADET 

DRC. 

ADET 

Eğitim 

Fakültesi 

Ġlköğretim 

Matematik 

Eğitimi 

1-1 
  

Matematik mantık iliĢkisi konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

Eğitim 

Programları 

ve Öğretim 
  

1-1 

Fen öğretimi ve fizik öğretim 

programları üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
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ÜNVANI PROFESÖR DOÇENT YRD. DOÇ. 

AÇIKLAMALAR 

BĠRĠMĠ 

ANABĠLĠM 

DALI 

DRC. 

ADET 

DRC. 

ADET 

DRC. 

ADET 

Tıp 

Fakültesi 

Kadın 

Hastalıkları 

ve Doğum 
 

1-1 
 

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri 

eğitim sertifikası sahibi olmak. Over 

rezervleri konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 
 

1-1 
 

Çocuk endokrinolojisi yan dal 

uzmanı olup aynı alanda doçent 

olmak. 

Psikiyatri 
  

1-1 
Alkol-Madde bağımlılığı merkezlerinde 

en az 2 yıl çalıĢmıĢ olmak. 

Göğüs 

Cerrahisi   
1-1 

Travma cerrahisi ve trakea onarımı 

alternatifleri konularında çalıĢmaları 

olmak. 

DiĢ 

Hekimliği 

Fakültesi 

Pedodonti 
  

3-1 
Çocuk DiĢ Hekimliği alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Endodonti 
  

1-1 
Endodonti alanında uzmanlık yapmıĢ 

olmak. 

  
3-1 

Endodonti alanında uzmanlık yapmıĢ 

olmak. 

DiĢ 

Hastalıkları 

ve Tedavisi 
  

4-1 
Restoratif diĢ tedavisi alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

Protetik DiĢ 

Tedavisi   
4-1 

Protetik DiĢ Tedavisi alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

Sivrice 

MYO 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Bölümü 

1-1 
  

Hayvan besleme ve beslenme 

hastalıkları alanında doçent olmak. 

TOPLAM 2 2 8 
 

 11700/1-1 

—— • —— 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
 

TEMEL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm/Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Katıhal Fiziği ABD Profesör (*) 1 - 
 

NOT: (*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca, Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son BaĢvuru Tarihi: Ġlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beĢ) gündür. 11683/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 28.12.2015 

Son BaĢvuru Tarihi : 11.01.2016 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği’nin Madde 

7/3’de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 
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PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)  

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaĢılabilir. 

 BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

 ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

 Sakarya Cad. No: 156 Balçova/ĠZMĠR 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311 

 Tıp Fakültesi: (232) 4888311 

 Fax: (232) 2792626 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI/AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 Beslenme ve Diyetetik 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Yard.Doç 1 

Klinik/Tıbbi Biyokimya uzmanı 

olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Yard.Doç 1 

Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni 

ve Teknolojisi) 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Yard.Doç 1 Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Yard.Doç 

 
1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Uzmanı 
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FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI/AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk 

GeliĢimi 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

3 

Çocuk GeliĢimi veya Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi alanlarında 

doktora eğitimini tamamlamıĢ 

olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik Profesör 1 Cerrahi Hastalıklar HemĢireliği 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
HemĢirelik Yard.Doç. 1 Dahili Hastalıklar HemĢireliği 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 

Anatomi 

(Anatomi alanında doktora veya 

uzmanlığını almıĢ olmak) 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Yard.Doç. 1 

Histoloji ve Embriyoloji 

(Histoloji-Embriyoloji doktorası 

almıĢ olmak) 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 

Tıbbi Biyokimya 

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora 

veya uzmanlığını almıĢ olmak) 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Yard.Doç 1 

Tıbbi Biyoloji 

(Tıbbi Biyoloji alanında doktora 

veya uzmanlığını almıĢ olmak) 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 
Tıbbi Patoloji 

(Patoloji uzmanı olmak) 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç. 

1 

Tıbbi Farmakoloji 

(Tıbbi Farmakoloji alanında doktora 

veya uzmanlığını almıĢ olmak) 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç. 

1 
Ġç Hastalıkları 

(Ġç Hastalıkları uzmanı olmak) 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Profesör 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

uzmanı olmak) 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Yard.Doç 1 

Genel Cerrahi 

(Genel Cerrahi uzmanı olmak ve 

Hepatobilier cerrahi konusunda 

çalıĢmaları olması) 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Profesör 

Doçent 

Yard.Doç 

1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

(Kadın Hastalıkları ve Doğum 

uzmanı olmak) 

 11693/1-1 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Eğitim Fakültesi Unvanı 

Derece Açıklama 
Bölüm Anabilim Dalı 

Profesör 

Adet 

Doçent 

Adet 

Yardımcı 

Doçent 

Adet 

Ġlköğretim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
1   1  

Ġlköğretim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
 1  3  

Ġlköğretim 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
 1  3  

Ġlköğretim Sınıf Eğitimi  1  1  

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitimde Ölçme 

ve Değ. 
 1  1  

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve Psik. 

Dan. 
1   1  

Yabancı Diller 

Eğitimi 

Ġngiliz Dili ve 

Eğitimi 
 1  3  

ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Tasavvuf 

  
1 4 

 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Matematik Geometri  1  2  

Sosyoloji 
Uygulamalı 

Sosyoloji 

  
1 4 

 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 

Edebiyatı 

  
1 5 

 

Kürt Dili ve 

Edebiyatı 
 

  
1 4 

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

HemĢirelik 
Cerrahi Hastalıklar 

Hem. 

1  
 1 

 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Elektrik ve 

Enerji 
Elektrik 

  
1 4 

 

Bitkisel ve Hay. 

Üretim 
Organik Tarım 

  
1 4 

 

 11687/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8321 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin

Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
2015/8322 Polis Güvenlik Noktası Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İçişleri

Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2015/8323 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında Karar

2015/8325 Devlet Desteklerinin Bildirimi ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliklerin
Yürürlüğe Konulması İçin 6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesinde Öngörülen Sürenin
31/12/2016 Tarihine Kadar Ertelenmesi Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet

YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Antalya Akev Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

(2016/1)

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

Değerleri


