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YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ CEZA, İNFAZ HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve

Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetimine, yö-

netim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Krimi-

noloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CİKAUM): Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ceza ve ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku ve

kriminoloji ile ilişkili tüm konuları ve bu arada uluslararası suçlar, Avrupa İnsan Hakları Söz-

leşmesi ve eki protokolleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve özellikle Bireysel

Başvuru yoluna ilişkin tüm konuları, tüm yönleriyle, disiplinlerarası bir çerçevede tespit etmek,
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tanımlamak, ele almak, araştırmak, incelemek ve yayınlamak; bu alanda nitelikli eleman ve

uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmak; bu kapsamda ulusal ve uluslararası

kuruluşlar ile bağlantı kurmak, işbirlikleri geliştirmek ve bunlara danışmanlık hizmeti vermek,

Türk Ceza Hukuku mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırılması konusunda ça-

lışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve mesleki toplantı ve organizasyonlar

düzenlemek sureti ile Türkiye’de ceza politikası oluşturulmasına etkin katkıda bulunmaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgüt-

leri, mesleki kuruluşlar, özel kurum ve kuruluşlar ve konunun uzmanı gerçek kişiler nezdinde

gerekli her türlü temasta bulunmak, işbirlikleri gerçekleştirmek, bilimsel etkinlikler, araştırma,

inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak; bu gibi çalışmalara katılmak

ve bunları desteklemek; bu konularda bilimsel raporlar hazırlamak ve projeler yürütmek.

b) Türk ve yabancı bilim adamlarına, uzmanlara konferanslar verdirmek, seminerler

düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kolokyum, sempozyum, konferans ve kongreler düzenlemek,

bu nevi kongre ve konferanslara ve benzeri çalışmalara iştirak etmek.

ç) Özel uzmanlık, bilgi veya deneyim kazandırmayı amaçlayan eğitim, öğretim veya

sertifika programları düzenlemek.

d) Kamu yararına olacak şekilde hukuki bilgilendirme etkinliğinde bulunmak ve Üni-

versite öğrencilerinin hukuk uygulamasına yönelik çalışmalar yapabilmelerine ve hukuk teo-

risiyle ilgili bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerine yardımcı olmak için, bu Yönetmelik çer-

çevesinde hukuk klinikleri kurmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokoller yapmak

suretiyle hukuk klinikleri alanında programlar yürütmek.

e) Yayınlanmış eserlerin tasnif ve dokümantasyonunu yapmak, bu çerçevede ulusal ve

uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak suretiyle bir uzmanlık kütüp-

hanesi oluşturmak ve ilgililerin yararlanmasına açmak, çalışma alanında ulusal ve uluslararası

bir elektronik iletişim ağı kurmak.

f) Türkçe ve yabancı dillerde süreli-süresiz bilimsel yayınlar yapmak.

g) Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili olarak öğrencileri araştırmalara yöneltmek ve on-

ların bu araştırmalarını desteklemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara, özel sektör gerçek ve tüzel ki-

şilerine danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

h) Bu fıkrada sayılan tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken disiplinlerarası bir yaklaşım

içinde; hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, finans, kamu maliyesi, anayasa hukuku, idare hu-

kuku, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku gibi bilim
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dalları ve Üniversitenin diğer akademik birimlerinde Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili olarak

işbirliği yapmak ve çalışma konularına giren alanlarda akademisyen, uzman ve uygulamacı-

lardan, bireysel ya da kurumsal destek almak.

ı) İlgili kurum ve kuruluşlarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

i) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde

geçici veya sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlan-

mak ve işbirliği yapmak.

j) Ceza ve tutukevlerindeki personel ve hükümlülerin eğitilmesi suretiyle bu kurumlar-

daki insan hakları standartlarının yükseltilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

k) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eki protokolleri ile Avrupa İnsan Hakları Mah-

kemesinin içtihatları hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

sine başvuru ve yargılama usulü hakkında danışmanlık yapmak.

l) Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla verdiği kararlar hakkında bilimsel

araştırma yapmak ve bireysel başvuru ve usulü hakkında danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhake-

mesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlen-

dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. Müdür Yardımcısı,

Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün

görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek.

c) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

ç) Bir sonraki yıla ait çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve

onayına sunmak.

d) Merkezin personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek.

e) Çalışma planını ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
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f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

görev yapan öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tara-

fından görevlendirilen üç üye ile istekleri halinde Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve

Adalet Bakanlığı tarafından önerilen, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör

tarafından görevlendirilen birer üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye

görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında üç ayda bir toplanır. Gerekli durumlarda

Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-

luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti, tayini ve seçimi ile ilgili hususlarda

karar almak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, bir sonraki

yıla ait çalışma planının esaslarını tespit etmek ve onaylamak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, hukuk kliniklerini, kurs ve benzeri eğitim öneri-

lerini bilimsel çalışma gruplarının da katkıları ile değerlendirmek, konuyla ilgili olarak görev-

lendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını

belirlemek.

e) Üniversite birimleri veya öğretim üye ve elemanlarınca yürütülecek olan danışman-

lık, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.

f) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından

görevlendirilen on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden üçü Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Yönetim

Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Diğer Danışma Kurulu üyeleri ise Mer-

kezin etkinlik alanları ve disiplinlerarası uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi veya diğer fakültelerin veya istekleri halinde ilgili kamu kurum
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ve kuruluşlarının personeli arasından Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından görev-

lendirilir. Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Danışma Kurulu üyeliği sona

erenler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve yılda en az bir kez olmak

üzere Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdür başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneriler sunar, yürütülen araştırma

ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrencilere verilecek burslara ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

(2) Üniversitenin fakültelerinde ya da yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğ-

rencinin bursunun devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç ön lisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış

olması,

gerekir.

(3) Disiplin cezası alan bir öğrencinin verilmiş olan tüm bursları, disiplin cezasının ke-

sinleştiği tarihten itibaren kesilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2015 29421
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Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ-

renci kabulü, eğitim‐öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma iş-

lemlerine 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) Akademik danışman: Öğrencinin Üniversiteye girişinden ilişiğini kesene kadar geçen

süre içerisinde, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili prob-

lemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Baş Koordinatör: Dönem koordinatörlerinin hazırladığı yıllık eğitim ve sınav prog-

ramlarının organize edilmesinden sorumlu öğretim üyesini,

c) Bütünleşik Klinik Değerlendirme (BKD): Klinik/ameliyathane/laboratuvar çalışma-

ları, olgu ve seminer sunumları, ekip ve hasta yakınları ile iletişimleri konusunda öğretim üyesi

tarafından staj sırasında öğrenciye verilen puanı,

ç) Dekan: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders Kurulu: Fakültede birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde; bir organ, sistem veya

konunun birbirleriyle bağlantılı olarak tüm tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde, öğ-

renciye verilen teorik öğretim ve pratik uygulamaları,

f) Ders Kurulu Koordinatörü: Fakültede her Ders Kurulunda verilecek derslerin, uygu-

lamaların ve sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilen öğretim

üyesini,

g) Dönem: Fakültede altı yıllık eğitim süresinin her bir eğitim-öğretim yılını,

ğ) Dönem Koordinatörü: Fakültede her dönemde verilecek derslerin, uygulamaların ve

sınavların koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,
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h) Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonu: Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerini düzen-

leyen ve geliştirilmesini sağlamakla görevli komisyonu,

ı) Fakülte: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yö-

netim Kurulunu,

k) Kredi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

l) Öğrenci: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak ka-

zanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

m) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Seçmeli Ders Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim

programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları dikkate alınarak seçilen ve başarmak

zorunda olunan Ders Kurulunu,

ö) Seçmeli Staj: Beşinci ve altıncı dönem öğrencilerinin Dekanlık tarafından belirlenen

anabilim dalları arasından seçerek aldığı stajı,

p) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Fakültedeki anabilim dalları tarafından verilen teorik ders, seminer ve uygula-

malı eğitim olarak verilen çalışmaları,

s) Uygulamalı Ders: Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik ve benzeri

çalışmaları,

ş) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kayıt, Kayıt Yenileme ve Yatay Geçişler

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Fakültede öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen

ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını

yaptıramayan aday hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem

yapılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni

kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorun-

dadırlar.
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Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim, öğretiminin

sürdürülmesi ve sınavlara girebilmesi için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında katkı

payını yatırarak ders kaydını yenilemesi gerekir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o döneme devam hakkını kaybeder ve

izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden

sayılır.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam

edemez. Aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

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. Bu öğren-

cilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yüksek-

öğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

c) Yatay geçiş başvuruları, Fakültede yıl esasına göre eğitim-öğretim yapıldığı için, sa-

dece dönem başında kabul edilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 8 – (1) Ders muafiyetleri ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır ve Senato tarafın-

dan belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları

yarıyıl başında girebilirler. Öğrenci bu haktan her ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sı-

navlarında başarılı sayılmak için en az 100 üzerinden 70 puan almak gerekir. Muafiyet sınav-

larından alınan notlar EX ile gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilmez.

b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim döneminin

ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve ba-

şarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle Dekanlığa baş-

vurabilir. Fakülte Yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 22 nci

maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

c) Yatay geçişle gelen öğrenciler için muafiyet başarı değerlendirmesi, geldiği yüksek-

öğretim kurumunun başarı değerlendirmesine göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 10 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun

onayı ile uygulamaya konulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı toplam en az otuz iki haftadan

oluşur. Genel sınav ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Dönem 6 dışında, her dönemde en az 1 hafta yarıyıl tatili verilir.

Eğitim süresi ve kredi değeri

MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden

ibaret olup, her dönem 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir. Bunlardan;

a) Temel tıp bilimleri ön lisans dönemi; birinci ve ikinci dönemleri,

b) Klinik bilimleri lisans dönemi; üç, dört ve beşinci dönemleri,

c) Aile hekimliği (ön hekimlik) dönemi; altıncı dönemi

kapsar.

(2) Altı yıllık tıp eğitimi programının azami eğitim süresi dokuz yıldır.

(3) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil

edilir.

Derslere devam

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

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Stajlar tam gün olarak

değerlendirilir.

b) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir Ders Kurulundaki teorik derslerin %30’undan

fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o Ders Kurulu veya kurullarının sınavına alın-

maz ve o Ders Kurulu sınavından sıfır almış olarak değerlendirilir. Bir Ders Kurulunda, Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış

olan öğrenciler, dönem sonunda o Ders Kurulundan mazeret sınavına alınır.

c) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam

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

ç) Uygulamalı derslerde ve stajlarda, öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise,

öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o Ders Kurulunun pratik

sınavına veya staj sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçe-

vesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o Ders Ku-

rulunun uygulamalı derslerinde veya her anabilim dalının stajı için devamsızlık süresi %20’yi

aşanlar, o Ders Kurulunun sınavına veya staj sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti ne-

deniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için FH notu alırlar.
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Haklı ve geçerli mazeretler

MADDE 13 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite/resmi/özel sağlık kuruluşları tarafından verilen raporla bel-

gelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) Öğrenime Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

ç) Öğrencinin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı halinde, bakacak

başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi

ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi,

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi

belgelerle ispatlaması,

e) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tu-

tukluluk hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin eğitim-öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma

ve benzeri imkânların ortaya çıkması nedeniyle öğrenimine bir süre ara verme durumunda kal-

ması,

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üni-

versiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üni-

versiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi,

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay-

layacağı diğer mazeretler.

Mazeretle ilgili işlemler

MADDE 14 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin mazeretli sa-

yılmasına, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve ge-

çerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta

içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Ma-

zereti kabul edilen öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile faydalanabilecekleri haklar

mazeret sınavına katılma ve kayıt dondurmadır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde müracaat etmek kaydıyla her defasında bir yılı geç-

memek üzere normal öğretim süresinin yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Bu hak normal öğre-

nim süresi içinde kullanılabilir ve kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresine dahil değildir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda gerekli işlemleri yaparak öğrenimine devam eder. Öğ-

renciler mazeretli oldukları süre içinde sınava giremezler. Mazeretli olunan sürede sınava giren

öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
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Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlık tarafından görevlendirilen Eği-

tim-Öğretim ve Kalite Komisyonu ile koordinatörler tarafından düzenlenir. Eğitim-öğretimin

yürütülmesi ile ilgili organlar ve görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu: Komisyon, Baş Koordinatör, Temel Tıp Bi-

limleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin başkanları, dönem koordi-

natörleri ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyona Baş Koordinatör başkanlık eder. Ko-

misyonun görev süresi üç yıldır. Komisyon, çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli

durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Komisyon, kararlarını oy çok-

luğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın kararı kabul edilir. Mazeretsiz olarak iki toplantıya katıl-

mayan üyenin yerine Dekan yeni görevlendirme yapar. Komisyon, bir sonraki yılın eğitim-öğ-

retim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde gö-

revlendirilen öğretim üyeleri ile değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Fakülte Kuru-

luna sunar; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konu-

larında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alı-

nan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fa-

külte 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.

b) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve

düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan ve sınav sonuçlarının öğrenci

otomasyon sistemine girilmesinden sorumlu, Eğitim-Öğretim ve Kalite Komisyonu başkanı

tarafından önerilen ve Dekan tarafından her bir dönem için atanan Fakülte öğretim üyesidir.

c) Ders Kurulu: Fakültede ilk üç dönemde derslerin, konu bütünlüğünü esas alıp hüc-

reden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler

grubudur.

ç) Ders Kurulu Sorumlusu: İlgili Ders Kurulunun eğitim programının bütünlüğünün ve

sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini, sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı

olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlen-

dirilen öğretim üyesidir.

d) Staj: Öğretim programı kapsamında, Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6’da ilgili ana-

bilim dalları tarafından ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve sağlık

durumları, klinik durumlar, hasta ve yakınlarının yönetimi bakımından öğrencilerin bilgi ve

becerilerini geliştirdikleri kuramsal ve uygulamalı derslerdir.

e) Staj Sorumlusu: İlgili stajın eğitim-öğretim programının bütünlüğünü ve sınavlarının

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve staj sınavı sonuçlarını öğrenci otomasyon siste-

mine girmekten sorumlu olarak çalışan Dönem Koordinatörüne bağlı öğretim üyesidir. İlgili

stajın anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınav-

lar şunlardır:

a) Ders Kurulu uygulaması olan dönemlerde; Ders Kurulu sınavı, mazeret sınavı, yıl-

sonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı.

b) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde staj sınavı ve staj bütünleme sınavı.

(2) Sınavlar; klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu usullerden

birkaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır.

(3) Karışık yazılı sınavlar test ağırlıklı sınavlardır. Derslerin özellikleri dikkate alınarak

çoktan seçmeli, boşluk doldurma, tanım, cümle tamamlama gibi sorulara yer verilerek yapılır.

(4) Milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

(5) Ders Kurulu sistemi olan birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde tüm sınav tarihleri

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ders programı ile ilan edilir.

(6) Herhangi bir nedenle ertelenen veya öne alınması gereken sınav tarihi Dekanlık ta-

rafından duyurulur.

(7) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle Ders Kurulu sınavına giremediği için FH

notu alan veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için ma-

zeret sınavı yapılır. Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri ders/ders kurullarının mazeret

sınavına alınırlar. Dönem 4 ve Dönem 5’te stajlarda öğrenciler devam etmediği süreyi anabilim

dalının belirleyeceği zamanlarda tamamladıkları takdirde mazeret sınavına alınırlar. Mazeret

sınavına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Staj, genel ve bütünleme

sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Dönem geçme

MADDE 17 – (1) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde

akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön

şartlı olmadığı saptanan, ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri ve uygu-

lamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te okutulan dersler ve sınavlar ile

ilgili hükümler aşağıdaki şekildedir:

a) Ders Kurulu sınavı: Her Ders Kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders Kurulu sına-

vında alınan nota Ders Kurulu notu denir. Sınav sonuçları, en geç yedi gün içinde ilan edilir.

b) Genel sınav: Her akademik yılın sonunda, son Ders Kurulu sınavının bitiminden en

erken otuz, en geç kırk beş gün sonra, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Genel sınavın bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra

o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem

sonu genel sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde bu sınava herhangi

bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.
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(2) Ders Kurulu sınavı soruları, kurulda yer alan derslerin toplam saati oranında soru

ve not ağırlığına sahiptir. Bir Ders Kurulu teorik sınavında soru sayısı 10 ve üzerinde olan her

ders için ayrı, altında olan dersler için bu soruların sayısının toplamına baraj uygulanır. Baraj

sınırı %50’dir. Ders Kurulu teorik sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından

%50’nin altında not alınması halinde; o dersten alınan puan ile ilgili dersin Ders Kurulu sına-

vındaki puanının %50’si arasındaki puan farkı, teorik sınav toplam puanından düşülerek öğ-

rencinin o derse ait sınav notu belirlenir. Ders Kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa

Ders Kurulu teorik sınav notu, Ders Kurulu sınav notudur. Ders Kurulunda sözlü sınav, pratik

sınav, mesleksel beceri uygulamaları sınavı gibi pratik sınav yapılmış ise Ders Kurulu teorik

sınav notunun %85’i ve Ders Kurulu pratik sınavı notunun %15’inin toplamı Ders Kurulu sınav

notudur.

(3) Ders kurulları ortalama notu, bir dönemde her Ders Kurulu sınav notu ile ilgili Ders

Kurulu ders saatinin çarpımı ile elde edilen puanların toplamının, ilgili dönemde yer alan top-

lam ders kurullarında yer alan toplam ders saatine bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel ve bütünleme sınavı soruları, dönemde yer alan derslerin toplam saati ora-

nında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu başarı notu, beşinci fıkrada belirtilen esaslara

göre hesaplanır.

(5) Dönem sonu başarı notu, ders/ders kurulları ortalama notunun %50’si ile genel sı-

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

dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, genel sınavdan alınan not yerine bütünleme sı-

navından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınavdan en

az elli alması ve dönem sonu başarı notunun yüz tam puan üzerinden en az altmış olması ge-

rekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı, yüz tam

puan üzerinden en az altmış almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu seksen ve üzerinde

olan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3 öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sa-

yılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak

kabul edilir. Bu öğrencilerden genel sınava girmek isteyenler, genel sınavdan en az on beş gün

önce yazılı dilekçe ile başvurmaları halinde genel sınava alınırlar. Dönem sonu başarı notu he-

saplanmasında son girilen sınav esas alınır.

(6) Geçme notunu alamayan, genel sınava girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, o yıl

başarısız kabul edilir ve dönemde kalmış sayılır.

Dönem 4 ve Dönem 5 sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Staj notu, staj sonu sınavı puanı ile bütünleşik klinik değerlendirme-

lerden alınan puanlar kullanılarak hesaplanır.

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

olmak gerekir:

a) Teorik yazılı sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak.

b) Staj sonu pratik/sözlü/uygulama sınavından yüz üzerinden en az altmış puan almış

olmak.
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(3) İkinci fıkradaki koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında staj sonu pratik/sözlü/

uygulama sınavından alınan notun %60’ı, teorik sınav notunun %25’i, BKD’nin %10’u ve he-

kimliğe hazırlık stajı uygulandı ise burada alınan puanın %5’i toplanarak staj başarı notu he-

saplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uygulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilerek

staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Dönem Koordinatörüne bildi-

rilir ve sonuçlar Dönem Koordinatörünce otomasyon sistemine girilir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 20 – (1) Dönem 4 ve Dönem 5’te staj sınavlarında başarılı olamayan öğren-

ciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı ola-

mayan öğrenciler azami süre içerisinde, bu staj veya stajları bir sonraki ders döneminde tekrar

eder. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(2) Dönem 4 ve Dönem 5’te o dönemin eğitim-öğretim planında yer alan tüm stajlar

başarı ile tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez. Ancak takip eden eğitim-öğretim yılında

staj tekrarını başarı ile tamamlayan öğrenci, devam eden dönemin stajına başlayabilir. Staj tek-

rar sınavında başarısız olan ve bu nedenle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvur-

maları halinde, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, ilgili dersin bir sonraki staj sına-

vını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde devam eden dönemin

stajına başlayabilirler.

Aile hekimliği dönemi eğitim esasları

MADDE 21 – (1) Tıp eğitiminin altıncı yılındaki aile hekimliği dönemi eğitiminin

amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak,

hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik

sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) Aile hekimliği dönemi eğitimiyle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve saha çalışma-

larında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

b) Aile hekimliği öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uy-

mak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer

bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

c) Bu dönemde öğrencinin başarı durumu, her anabilim dalında yapılan çalışma sonun-

da; tıbbi ve becerisi yanında; hasta ve hasta yakınları ile ilişkisi, görevine bağlılık derecesi,

mesleki bilgisi, işbirliği yeteneği, işe ilgisi, devamı, toplantılara katılımı ve ilgisi göz önünde

tutularak 22 nci maddedeki notlar üzerinden değerlendirilir.

ç) Aile hekimliği dönemi kesintisiz elli iki haftalık bir dönemdir. Bu dönem, Fakülte

Kurulu kararı ile belirlenecek dilim ve sürelerde yapılır.

d) Aile hekimliği dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli staj Fa-

külte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren tıp fakültelerinde

de yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
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Seçmeli staj çalışması aile hekimliği döneminde zorunlu olarak yapılan klinik dallarda uygu-

lanmaz. Seçmeli staj alanları her yıl Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler seçmeli

staj tercihlerini eğitim-öğretim yılı başlamadan en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile bil-

dirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakülte-

lerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile stajların biri veya birkaçını Fakültede yapa-

bilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulu

tarafından belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller

nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları ha-

linde öğrenciler, bu dilimleri tam süre ile tekrar eder. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler,

başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre devam eder.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kul-

lanılır ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notları ve katsayıları

aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu Katsayı Puanı

AA 4,0 90-100

BA 3,5 80-89

BB 3,0 70-79

CB 2,5 65-69

CC 2,0 60-64

FF 0,0 < 60

(2) Başarı notlarından bazılarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

a) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı.

b) NA: Ders/Ders Kurulu ve stajlara devam ve/veya uygulama şartı yerine getirilmedi-

ğinden başarısızlık olup, FF notu gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

c) FH: Mazeretli devamsız Dönem 1, 2 ve 3’te bir Ders Kurulunda Fakülte Yönetim

Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış öğrencilere

verilen nottur. Öğrenci o Ders Kurulunda mazeret sınavına alınır.

ç) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi ba-

şarmış sayılır.

(3) Ders/ders kurulları ile stajlara devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğ-

renciler ilgili ders/ders kurulları ile staj sınavlarına alınmazlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde, öğrenciler

maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz

edebilirler. İtiraz üzerine Baş Koordinatör, Dönem Koordinatörü ve Ders Kurulu/Staj Sorum-

lusundan oluşan komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse,

gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Yedi günlük sürenin bitiminden sonra,
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gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep

edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. Süresi içerisinde yapılan not değişikliği talepleri

de, değişiklik için öngörülen son başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, Fakülte

Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

gönderilir.

(2) Öğrenciler teorik sınav sorularına itirazlarını, dilekçe ekinde sundukları güncel tıp

kitaplarındaki bilimsel verileri ile birlikte, sınavı takip eden ilk iki gün içerisinde, yazılı olarak

Dekanlığa yapabilirler.

(3) Sınavları Rektörlük tarafından merkezi olarak yapılan ortak zorunlu derslerin sı-

navlarına yapılan itirazlar, Üniversitenin Merkezi Sınav Birimi tarafından incelenir ve sonuç-

landırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar

Diplomalar

MADDE 24 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönem-

lik eğitim-öğretim süresinin ilk iki dönemini başarı ile tamamlayanlardan, Üniversiteden ili-

şikleri kesilenlerin istemesi halinde, Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu dip-

lomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde,

aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye iade etmek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları

yapılmaz.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dö-

nemlik eğitim-öğretim süresinin ilk beş dönemini başarı ile tamamlayanlardan Üniversiteden

ilişikleri kesilenlerin, istemesi halinde, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu

diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri tak-

dirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye iade etmek zorundadırlar. Aksi halde ka-

yıtları yapılmaz.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğretim

süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  15 Mart 2017 – Sayı : 30008



Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

sinde kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yü-

rütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anasanat dalı dersi: Geçme notu en az CB olan ve alınabilmesi için alt yarıyıl veya

yıllarda yer alan aynı statüdeki dersleri başarma şartı aranılan dersleri,
b) Bölüm: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci kabul eden eğitim

programlarını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için ilgili

bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-
tüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

d) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
g) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
ğ) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması şartı aranılan dersleri,
h) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
j) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli

dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir ya-

rıyıl ondört haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Fakültede eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür.
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Giriş ve kayıt şartları
MADDE 6 – (1) Fakülteye giriş için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Kayıt yapılacak öğretim yılında merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul eden bölüm-

lerden birine, merkezi sınavla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yer-
leştirilmiş olmak veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen
esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bö-
lümlerde, o öğretim yılı için geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel
yetenek sınavını başarmış olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek,
ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da

kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamak.
(2) Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar

ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Rek-
törlükçe ilan edilir.

(3) Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul şart-
larını taşıyan adaylar, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapı-
lacak olan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile
ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek
zorundadır.

(4) Özel yetenek sınavlarında başarı notu 100 üzerinden en az 60 puandır. Özel yetenek
sınavlarında başarılı olan adayların, ÖSYM tarafından belirlenen yöntemle yapılan puan sıra-
lamasına göre kesin kayıtları yapılır. Sınav notu 60 ve daha yüksek olup asıl listeye gireme-
yenler yedek listeye alınırlar. Kontenjan açığı olduğu takdirde, yedek sıralaması gözetilerek
bu adayların da kesin kayıtları yapılır. Yedek listelerden yapılacak kesin kayıtlar için yedek
ilanlarına, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihine kadar devam edilir. Sınav
notu 60 puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Maze-
retleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî
temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvur-
mayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) İsteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden kayıt yapabilirler. Kayıt işlemini e-Devlet
üzerinden yapan öğrencilerin, Üniversitenin internet sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda
belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde ilgili mevzuat gereğince katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını ye-
niletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer
alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini
yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik haklarından yararlana-
maz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve
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geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son
başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçeyle başvurması kaydıyla, kaydının yenilen-
mesine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bıra-
kabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde
belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için
katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir.

(6) Kayıt işlemini e-Devlet üzerinden yapan öğrenciler, Üniversitenin internet sitesinde
duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlamaları ha-
linde ders kaydı yapabilirler.

Eğitim-öğretim programı, uygulama ve stajlar
MADDE 8 – (1) Fakültede dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uy-

gulanır. Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm kurulunun öne-
risi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe
sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer,
atölye, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yapılması zorunlu olan staj, uygulama ve
benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe
girer.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(4) Fakültede bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili
programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçe-
vesine göre belirlenen kredi aralığına göre, 240 AKTS’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma
MADDE 9 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci, her yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı

veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Öğrenci-
nin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı ders-
lere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

b) Anasanat dalı dersinden başarısız olan öğrenci bir üst dönemdeki anasanat dalı dersini
alamaz.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1,00’ın altında, üçüncü, dör-
düncü ve beşinci yarıyıl sonunda 1,50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1,80’in
altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri
tekrar eder.

ç) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm
derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması şartıyla bu-
lunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarı-
yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir.
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d) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/ders-
leri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

e) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı
yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğ-
renimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar.

f) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten ba-
şarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz.

g) Fakültede öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve ulus-
lararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.
Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında
bulunan, Fakültenin veya başka fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

ğ) Fakültede, diploma denklik, çift ana dal/yan dal öğrencileri ve Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ile mazeretleri uygun bulunan öğrenciler dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci
öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

Derslere devam
MADDE 10 – (1) Fakültede dersler, anasanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri,

ortak zorunlu dersler ve kültür dersleri olmak üzere dört ayrı gruptan oluşur. Grupları oluşturan
dersler ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve eğitim-
öğretim programında gösterilir.

(2) Fakültede bütün sınıflarda, bütün derslerden devam zorunluluğu olup öğrenci, ders-
lere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.

(3) Teorik derslerin %30’undan, Fakülte Kurulunca uygulamalı ders olarak tanımlanan
derslerin ise %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınav-
larına alınmaz.

(4) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden
devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak uygulamalı derslerin tek-
rarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(5) Devamın denetimi Dekanlık tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devam-
sız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar
MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,

muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve

nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir.
b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulama-
larından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlen-
dirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya ça-
lışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına bölüm kurulları karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da
sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan, anasanat dalı derslerinde
CC ve daha düşük, diğer derslerde ise DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütün-
leme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde de-
ğerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde be-
lirtilen tarihler arasında yapılır.
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ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurma-
ları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tek
ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler, daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş
bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve anasanat
derslerinde en az CB, diğer derslerde en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen
gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı
dil derslerinden, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında
açılan sınavdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan ba-
şarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine Fakülte Kurulu karar verir.

(3) Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler
sınavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek
başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Fakültenin bütün sınıflarında, anasanat dalı derslerinin ara sınav, final ve bütünleme
sınavları, ilgili bölüm, anasanat ve/veya sanat dalı öğretim elemanları ile ilgili derslerin öğretim
elemanları arasından ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca oluş-
turulacak komisyonlarca yapılır. Fakülte Dekanı, anasanat dalı dersleri sınav komisyonlarının
tabii başkanıdır. Dekanın bulunmadığı durumlarda ise ilgili bölüm, anasanat veya sanat dalı
başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Ortak zorunlu derslerin okutulmasında, sınavlarının yapılmasında ve değerlendiril-
mesinde Üniversitede yürütülen genel uygulamalar geçerlidir.

(6) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç on beş
gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar.
Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edil-
mesi gerekir.

(7) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık tarafından en az iki yıl saklanır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş

iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine Fakültece
yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp
gerekli düzeltme yapılarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile durum kesinlik kazanır ve sonuç
öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun tespiti
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değer-

lendirme Sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından
sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40’ı
ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak aşağıdaki
tabloda karşılık gelen harf notuna göre belirlenir.
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(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile Mutlak Değerlendirme Siste-

mindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

(3) ikinci fıkradaki harf notlarının açıklamaları şunlardır:

a) AA, BA, BB, CB: Başarılı,

b) CC: Yardımcı sanat dersleri, ortak zorunlu dersler ve kültür derslerinde başarılı (Ge-

çer), anasanat dalı derslerinde başarısız (Kalır),

c) DC, DD: Ortak zorunlu derslerde ve kültür derslerinde öğrencinin dönem ağırlıklı

not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (Geçer), değilse başarısız (Kalır),

ç) FF: Başarısız,

d) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme

hakkı yok,

e) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

f) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

g) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya

herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı

kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış ol-

dukları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not

olarak tanımlanır.

(4) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların bir-

biriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bun-

ların değerlendirme esaslarına Fakülte Kurulu karar verir.

(5) Öğretim elemanı birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın, ikinci fıkrada belir-

tilen tablodaki harf notu karşılığının daha altındaki bir harf notu karşılığını, başarı notu olarak

belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen

harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  15 Mart 2017 – Sayı : 30008



Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 14 – (1) Ağırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının

çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin

ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme

işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten

küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit

edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin Fakülteye kaydolmasından itibaren al-

dığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi

ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden

aldığı son harf notu esas alınır.

(4) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih

itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin anasanat dalı derslerinden başarılı sayılabilmeleri için

en az CB, yardımcı sanat dalı derslerinden, ortak zorunlu derslerden ve kültür derslerinden ba-

şarılı sayılabilmeleri için en az CC almaları gerekir. Öğrencilerin kültür ve ortak zorunlu ders-

lerden DC ve DD notları ile başarılı sayılabilmeleri için dönem ağırlıklı not ortalamalarının en

az 2,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Anasanat dalı ve yardımcı sanat

dalı derslerinden şartlı geçiş yoktur.

(2) Şartlı geçer DC, DD notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında

yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi

dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu

süre sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine,

başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız

ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse

kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hak-

kından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İz-

ledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde ba-

şarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri ke-

silme durumuna gelen son dönem, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya

aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından
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vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler

sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak

bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğ-

retim süresinden sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 17 – (1) İlgili mevzuata göre dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini

ödememesi ve kayıt yenilememesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğ-

retim Kurulu Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde, öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Yazılı olarak Fakülte ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde dekanlığa yazılı olarak başvurmak zo-

rundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili

mazeretlerinin kabul edilmesi için, sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya

yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağı-

daki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı,

10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğ-

rencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu

şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre

içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi

MADDE 19 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birim-

lerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 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 ve Senato kararlarına göre yapılır. Ya-

tay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Birden fazla anasanat dalı olan bölümlerde, öğrencilerin anasanat dalı değişiklikleri

ancak birinci sınıfın güz ve bahar yarıyılları sonunda öğrencinin talebi, bölüm kurulunun teklifi

ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Mezuniyet

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için

programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygula-

maları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalama-

sının en az 2,00 olması gerekir.
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(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak, bu

tarihe kadar tek ders, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders

sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur-

lar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yarı-

yıla taşan öğrencilerin ise o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde ön-

görülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Eser bırakma

MADDE 21 – (1) Fakültede tüm bölümlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, bütün

yarıyıllarda anasanat dalı dersleri ve yardımcı sanat dalı derslerindeki yarıyıl sonu çalışmala-

rının Fakülteye bırakılması ile ilgili kararı bölüm kurulları verir. Yarıyıl sonu çalışmalarını tam

olarak teslim etmeyen öğrenciler bu derslerden başarısız kabul edilirler.

(2) Fakülteye bırakılan çalışmalar ile ilgili düzenlemeler ve eserlerin ne şekilde değer-

lendirileceği Dekanlıkça kararlaştırılır.

Diplomalar

MADDE 22 – (1) Fakültede eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere

lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını

alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri

Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler

Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Fakültenin ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı

not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması

verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değil-

dir.

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl

sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması

3,50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğ-

renciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Dekanlıkça

yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not

ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında

olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.

(5) Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma eki, diploma ekinde belirtilen diploma

yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge, not döküm belgesi (transkript) verilir.

Not döküm belgesinde tekrar alınmış derslerin sadece geçer notu olan dersler gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 23 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese taahhütlü olarak yapılmak veya varakası Fakülte binasında ilân edilmek suretiyle tamam-

lanmış sayılır.
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(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakültenin
ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık
olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat ya-
pılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 13/1/2016 tarihli ve

29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 24/2/2014 tarihli ve 28923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
ESAS NO : 2015/944 
KARAR NO : 2016/392 
SANIK : ABDULKADİR ŞEVİYEJ: Mahmut oğlu, Hene'den olma, 

15.05.1980 Suriye Halep Doğumlu. Zeytinburnu/İstanbul adresinde 
oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
SUÇ TARİHİ : 17.12.2015 
SUÇ YERİ : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
KARAR TARİHİ : 30.03.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK’nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki 
kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan mahkum 
olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi 
uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu 
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 
13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar 
verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1450 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2016/96 
KARAR NO : 2016/384 
SANIK : HALİL CUMO: Abdulhamit oğlu, Emine'den olma, 01.01.1981 

Suriye Halep Doğumlu. Hürriyet mahallesi Pide fırını yanı 
İslahiye/Gaziantep adresinde oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
SUÇ TARİHİ : 02.02.2016 
SUÇ YERİ : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
KARAR TARİHİ : 29.03.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi 
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gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetinin kanuni sonucu 
olarak sanık hakkında TCK.nın 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesinin 
08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı göz önünde bulundurularak 
uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 
sayılı TCK.nın 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1451 
————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2015/197 
KARAR NO : 2015/255 
SANIK : MUHAMMED MARUF: Maaz oğlu, İpisem'den olma, 1987 Halep 

Doğumlu Merkez/Kahramanmaraş adresinde oturur. 
SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
SUÇ TARİHİ : 21.02.2015 
SUÇ YERİ : GAZİANTEP/İSLAHİYE 
KARAR TARİHİ : 07.10.2015 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62,52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın TCK 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. 
maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki 
haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi 
gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 
yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak 
sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi 
uyarınca müsaderesine karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 
edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği İlan olunur. 1452 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/817 
Karar No : 2016/766 
Sanık : ÖMER HEYELLİH - Muhammed ve Gazali oğlu, 01.01.1998 Suriye 

D.lu. Suriye nüfusuna kayıtlı, Suriye ülkesinde ikamet eder. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç Yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 11.05.2016 
Karar Tarihi : 23.11.2016 
Kanun Maddesi : 5607 S.Y.3/18 
Verilen Ceza : Beraat 
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 1632 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (RİZE) ihtiyacı 
150.000.000 adet ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Dış Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.03.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2058/1-1 
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1 ADET SIEM MERKEZİ LOG TOPLAMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet SIEM 

Merkezi Log Toplama Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 2297/1-1 
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NETCAD YAZILIMI VE GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

NETCAD Yazılımı ve Güncellemesi teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 2298/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 49 Numaralı 6.303,46 m2 

yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın peşin satışı işi.  
Tahmin Edilen Bedel  : 5.830.700,50.- TL 
Geçici Teminat %3  : 174.922,00.- TL  

S.No İlçesi Mahallesi Ada-Parsel-No Toplam m2 
Belediye 
Hissesi 

İmar 
Durumu 

1 Osmangazi Alaşar 4491-49 6.303,46 Tam Arsa 
 
2 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah. 4491 Ada 52 Parsel sayılı ve 36,00 m2 

yüzölçümlü Pilon Yeri Vasfındaki Taşınmazın Peşin Satışı İşi  
Tahmin Edilen Bedel  : 33.300,00.- TL 
Geçici Teminat %3 : 999,00.- TL 

S.No İlçesi Mahallesi Ada-Parsel-No Toplam m2 
Belediye 
Hissesi 

İmar 
Durumu 

2 Osmangazi Alaşar 4491-52 36,00 Tam Arsa 
 
1) 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile  
2) 2886 sayılı D.İ.Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş 

olup 
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 28.03.2017 Salı günü saat 15:00 de satışları birlikte 

yapılacaktır. 
Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği 

gibi 200,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.  

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, 
İstekli Adına Katılan Kişinin Noter 
Tasdikli İmza Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 

5 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 
Makbuz  

5 İkametgah Senedi 

6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 
Makbuz  

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
Borcu Yoktur Belgesi 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale 
Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr. 2125/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 550 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Sarıyer 

c) Mahallesi : Tarabya 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 1618 

f) Parsel No : 7 

g) Yüzölçümü : 1.193,74 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Var 

k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 3.581.220.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 107.436,60 TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 05 Nisan 2017 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 

9 - Şartname Bedeli : 600.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
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f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/ 

İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 2260/1-1 

—— • —— 
AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE 

BULUNAN DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT PA4 V 185 TİPİ DİZEL  

MOTORLARDA BULUNAN (125) ADET ARIZALI SİLİNDİR BAŞLIĞI  

BAKIM VE ONARIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/113661 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: DE 24000 tipi lokomotiflere ait PA4 V 185 tipi 

dizel motorlarda bulunan (125) adet arızalı silindir başlığı bakım ve onarımı (Teknik Şartnameye 

göre) hizmet alım işidir. 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

Malzeme Tedarik ve İhale Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresine ihale tarihi olan 29.03.2017 

günü saat 16/00 ‘a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü Malzeme Tedarik ve İhale Bürosu -AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık 

A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir.  2273/1-1 
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3 AY SÜRELİ KOYUN - KEÇİ ÇOBANLIK İŞÇİLİKLERİ + KIRKIM HİZMETİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 3 Ay Süreli Koyun - Keçi Çobanlık 

İşçilikleri + Kırkım Hizmet Alımı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.03.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 417 78 39 2294/1-1 

—— • —— 
BİNA (KARGİR) NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale 

Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No: 14 adresindeki 44 ada, 6 parsel nolu arsa üzerinde inşa 

edilmiş bina (kargir) nitelikli taşınmazın satışı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı 

teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya 

THK Samsun Şube Başkanlığı’ndan (Pazar Mahallesi, Ferah Sokak, Güdül İş Merkezi No: 34/6 

İlkadım/SAMSUN) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 

THK Samsun Şube Başkanlığı (0 362) 431 21 85 

 2295/1-1 
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Supply of IT equipment and Software for the operation of ‘My Bee, My Honey, My Honeycomb’ 
EuropeAid/138835/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 
Directorate of EU Financial Programmes intends to award a supply contract for supply, delivery, 
unloading, installation, commissioning of IT equipment and software in Ordu, Turkey with 
financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" 
for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The tender 
dossier is available from 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign 
Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) 

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 
Çankaya/Ankara, Turkey and will also be published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 
the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr 

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time - Turkey) 17.04.2017  
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr. 
 2299/1-1 

—— • —— 
GÜNEY ANADOLU (DİYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ 

İNŞAAT, ELEKTRİK, MAKİNA VE SOĞUK ODALAR TADİLAT, 
BAKIM, ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney 

Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan “Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge 
Kan Merkezi Müdürlüğü Binasının İnşaat, Elektrik, Makina ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım, 
Onarım” hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, şartnameler 
ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi 
sureti ile satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 
ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 300,00 TL karşılığında temin 
edilebilecektir.  

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 
0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 06.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir / Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 
Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 07.04.2017 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 
Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır.  
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.  2300/1-1 
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KAĞIT ETİKET SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı için 

aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen “Rozet Etiket ve Boyun Etiket” idari ve teknik 

şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

Rozet Etiket (2017) 499.236.000 Adet 

Boyun Etiket (2017) 499.236.000 Adet 

Rozet Etiket (2018) 600.764.000 Adet 

Boyun Etiket (2018) 600.764.000 Adet 
 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar / İstanbul“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.04.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.04.2017 tarih saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.  2312/1-1 

————— 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE 

DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Türkiye Kızılay Derneği Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nin Ağız ve Diş 

Sağlığı Birimine hizmet alımı yapılacaktır. 

2 - Firmalar, 20.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.04.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.  2313/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Tavakkol Karman Vakfı 
VAKFEDENLER: Tevekkül KARMAN ALNEHMI 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/02/2017 tarihinde kesinleşen, 
20.12.2016 tarihli ve E:2016/207, K:2016/372 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yoksulluğu engellemek, ihtiyaç sahiplerine özel olarak kadın ve 
çocuklu ortamlarda eğitimi yaymak ve eğitim hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve vakıf 
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit) 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Vakfın amaç ve hedeflerine en yakın bir başka kuruma devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur 
 2210/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Hikmet İlim Kültür ve Araştırma Vakfı (HİKAV) 
VAKFEDENLER: Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.2016 tarih ve E:2015/62, K:2016/334 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dini ve ahlaki değerlerimize sahip bir toplum yapısının oluşturulması 
doğrultusunda eğitim ve kültür hayatımıza katkı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.- TL. (YüzbinTürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin kararıyla yasal engel yoksa İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfına devredilir. Herhangi bir engel olması halinde devredilecek 
kurum yeniden mütevelli heyetince belirlenecektir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2211/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Durutürk Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (DURUTEV) 
VAKFEDENLER: Tuncay Durutürk, Mustafa Durutürk, Osman Durutürk, Gül Durutürk, 

Güldan Durutürk 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2017 tarihinde kesinleşen, 24.11.2016 
tarih ve E:2016/144, K:2016/612 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde, değişen dünyaya uyum 
sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, ulusal ve evrensel sanatı seven sağlıklı 
kuşakların yetiştirilmesine yardımcı olmak üzere her kademede eğitim-öğretim kurumları tesis 
etmek, imkanları ölçüsünde yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara 
yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde 
bulunabilmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000.00.- TL. (YetmişbeşbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Tuncay Durutürk, Mustafa Durutürk, Osman Durutürk, Gül 

Durutürk, Güldan Durutürk 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfa ait tüm 

taşınır ve taşınmaz mallar ve değerler Bilge Eğitimcilik, Pansiyon ve Yurt İşletmeciliği, Tekstill 
Ticaret Ltd. Şirketine veya başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2212/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

İdarenin; 
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Adresi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, 
No:166, 06520 Çankaya/ANKARA 

Telefon Numarası : 0 312 - 295 51 10 

Faks Numarası : 0 312 - 295 50 05 
Yarışma Konusu : Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım 

Hakkı Yarışması 
Yarışma Yeri : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih 

ve 29863 sayılı Resmi Gazete 
20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının     

2. maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
2 - Yarışma Bilgileri 

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati 

Yarışma, Türk Ocağı Caddesi No: 2 06100 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, E Blok, 1. Kat, 1 No’lu Toplantı Salonunda, 20/03/2017 

tarihinde, saat 12:00’da mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık 
eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.  2321/1-1 

—— • —— 
İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İLLER BANKASI A.Ş. MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI 

 
1. YARIŞMANIN ADI 

 

Yarışmanın adı; “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması”dır.  
 

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
 

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. 

maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen 

serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin 
katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır. 

 

3. YARIŞMANIN AMACI 
 

Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere 
ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak 

yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz 

kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, 
peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının 

geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin 
elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
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4. YARIŞMANIN KONUSU 

 

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı 

sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır.  

Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve 
talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı 

karşıya kalmaktadır. 

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve 

beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile 

mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.  
“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha 

yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten 

beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak 

yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün 

mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. 
Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve 

hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde 

yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı 

yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, 

teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır. 
Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; 

kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması 

gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir: 

- Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, 

Aydın, Rize. 
Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir. 

 

5. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER 

 

Şehirlerimizde; mahalle, sokak, meydan, park vb. kamusal mekânlar ile dayanışma, 
müşterek üretim, öğrenme, paylaşma gibi sosyal kavramları özgün ve kimlikli bir değer olarak 

yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekan kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve 

özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;  

- Zamanla kaybolmaya yüz tutan işlevlerin ve ilişkilerin günümüz koşullarına göre 

yeniden canlandırılarak yaşatılması, sosyal hayatın ve sosyal ilişkilerin kurulacağı mekânların 
kurgulanarak bir mahalle kavramsal yaklaşımının ortaya konulması; 

- Kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir 

mahallenin kurgulanması; 

- Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu 

mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması 
hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmesi; 

- İnsan ölçeğinde, yaya erişimini ve karma kullanımı esas alması; 

- Geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesi sunması; 

- Farklı kültür, inanç, yaş, meslek ve gelir gruplarının bir arada yaşadığı ve bir topluluk 

duygusunu öne çıkarması; 
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- Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas alması; 

- İnsanın sosyolojik ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan yeterli 

konfora sahip olması; 

- Sosyal ve kültürel ilişkilerin, komşuluk ilişkilerinin modern hayatın gereklilikleri ve 

teknolojilerine göre yeniden ele alındığı, biçimlendirildiği ve bu doğrultuda mahalle ölçeğinde 

sosyal ve kültürel mekânları kurgulaması; 

- Özgün bir tasarım dili oluşturarak tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlaması;  

- İnsan yaşamını kolaylaştıran ve onları kentsel - mekansal tasarım ilkeleri çerçevesinde 

yorumlaması;  

- Kentsel çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği temel alan; iklim, ekosistem ve enerji 

etkin yaklaşımlar üretmesi beklenmektedir. 

 

6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adı : İller Bankası Anonim Şirketi  

Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 

Çukurambar Çankaya / ANKARA  

Telefon Numarası : +90 312 508 70 00  

Faks Numarası : +90 312 508 73 99 

Web Adresi : www.mahalletasarim.com  

Elektronik Posta Adresi : mahalletasarim@ilbank.gov.tr 

 

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 23 Mayıs 2017 tarihine kadar yarışmanın resmi sitesinde 

açıklanacak bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.  

Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları 

Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma, konusu 

sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması 

yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti 

almaları tavsiye edilmektedir. 

- Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir.  

Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.  

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası,  

Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

- Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,  

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak, 

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
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- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 

- Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

- Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek 

odasına bildirilecektir. 

 

8. BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI 

 

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne katılım formu ile başvurarak 

kaydettirmeleri ve 25 TL şartname bedelini yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo 

yolu ile de yapılabilir ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi 

gerekmektedir. Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.  

Yarışma şartname bedeli olan 25 TL “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile 

İller Bankası Anonim Şirketi veznesine yatırılması veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK 

Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun 

yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında ibrazı gerekmektedir.  

Şartname Internet sitesinden indirilebilecektir.  

 

9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

 

1. Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.) 

2. Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü) 

3. Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü) 

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ  

 

1. Y. Erdal KAYAPINAR (Y. Şehir Plancısı) 

2. Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar) 

3. Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi) 

4. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) 

5. Yrd. Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)  

6. Prof. Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi) 

7. Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi) 

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

 

1. Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi) 

2. Yrd. Doç. Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)  

3. Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi) 

4. M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)  
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Raportörler 
 
1. Belma YAMAN (Mimar) 
2. S. Ahu DEMİRALP (Mimar) 
3. Birgül SÜER (Mimar) 
 
Raportör Yardımcıları  
 
1. Onur ORUÇ (Y. Mimar) 
2. Gülay EMERCE (Uzman) 
3. İrfan DURUM (Uzman) 
4. Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı) 
10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
 
“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması'' dokümanları www.mahalletasarim.com web 

sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.  
- İmzalanmak üzere, Yarışmaya katılacakların Şartname hükümlerini aynen kabul 

ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1). 
11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER 
 
1. Aşama  
Yarışmacılar, şartnamede belirtilen illerden birini seçerek, ilin özgün coğrafik, sosyo-

kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısına referansla kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;  
- Yaşam senaryoları ve aktivite örüntülerini, 
- Yapı - mekan - doku tipolojilerini, 
- Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir. 
Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, sokak silüeti vb. 

görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.  
Tasarım, perspektifler, genel silüet, kesit ve görünüşler içerecek ve bunlar en fazla 2 adet 

yatay tutulmuş A1 pafta üzerinde gösterilecektir. Ayrıca A4 boyutunda, 12 font ile yazılmış en 
fazla 4 sayfalık bir açıklama raporu beklenmektedir. 

2. Aşama 
Birinci aşamada seçilen yarışmacılara halihazır harita altlık olarak verilecektir.  

Yarışmacıların seçtikleri kente ait önerdikleri tasarım modellerini bu harita üzerinden 
geliştirmeleri beklenmektedir. 

Mekansal Üst Kurgu 
Yarışmanın 1. Aşamasında projenin temel yaklaşımını ortaya koyan özgün tematik 

modele ait alan bütününde mekansal ilişkilerin şematik gösterimi yapılacaktır.  
Kentsel Tasarım Ana Planı 
Mahallenin, ölçeğin gerektirdiği düzeyde planlama, mimari, peyzaj ve kentsel tasarım 

ilkeleri ile işlevsel ve fiziksel kararları gösterecek ve yarışma alanı bütünündeki ulaşım, ada ve 
yapı düzeni ile açık alan düzenleme önerilerini kapsayacaktır. Kentsel tasarım çalışması 1/1000 
ölçekte plan, kesit, siluet ve perspektiflerle ifade edilecektir. 

Yarışmacılardan yaptıkları tasarıma ilişkin (yapı yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, yaklaşık 
konut ve ticari birim sayı ve tipolojiler, sosyal donatılar, yeşil alanlar vb.) arazi kullanım 
dağılımlarını gösteren bir tablo vermeleri beklenmektedir. 

Odak Alan Tasarımı 
Mahalle alanı içinde yarışmacı tarafından seçilen, tanımlı sınırları olan alanda/alanlarda 

yapılar ve çevreleri için hazırlanacak 1/500 ölçekte plan, kesit, görünüş ve perspektiflerle ifade 
edilecektir. Bu planda zemin kot / kullanım ilişkileri gösterilecektir.  

Odak alan kullanımlarını özgün kılan ve tamamlayan teknik ve sosyal donatı elemanları 
ifade edilecektir.  
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Mimari Proje  

Dokuyu karakterize eden, yapı tipolojilerini ve değişken arazi ilişkilerini anlatan 1/200 

ölçekli plan, kesit ve cephe çözümleri verecektir. Yarışmacı gerekli gördüğü takdirde malzeme ve 
konstrüksiyon kararlarını gösteren çizimler sunabilir. 

Açıklama Raporu 
Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; yarışmacıların alana 

ilişkin, özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde 

ifade eden, vizyon, kentsel dokuya ilişkin kararlar, kullanım alanı kararları, ulaşım şeması, açık 
ve yeşil alan kullanım kararları, uygulama etaplarını içeren ve şemalarla desteklenen tasarım 

açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir (A4 formatında, 12 font, en fazla 10 sayfa).  
Sunum 

Projelerin çiziminde kullanılacak kâğıdın cinsi, çizim tekniği serbesttir. Projeler sergileme 

kolaylığı açısından 4 adet A0 (118 x 84 cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton, fotoblok vb.) 
pano üzerinde sunulacaktır. Paftalar dikey kullanılacaktır. Yatayda tek sıra olarak asılacak, asılma 

şeması her paftanın sağ alt köşesinde belirtilecektir. Teslim edilen paftaların üzerinde kimlik 
belirleyici herhangi bir işaret veya yazı olmayacaktır.  

CD/DVD 

Sunum paftalarının 300 dpi çözünürlükte, jpeg veya tiff formatında kopyalarını içeren ve 
üzerinde proje sahibinin belirlediği 5 rakamdan oluşan kimlik kodunun yazılı olduğu bir CD/ 

DVD kimlik zarfı içerisinde teslim edilecektir.  
 

12. SORU VE CEVAPLAR 

 
Yarışmacılar, Şartname ve ekleri hakkındaki sorularını mahalletasarim@ilbank.gov.tr 

adresine “sorular” başlığı yazılarak e-posta ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler. 
Sorular ve cevapları http://www.mahalletasarim.com adresinde yayınlanacaktır.  

Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir. 

Soruların cevapları gönderildikten sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin 
yapılması söz konusu değildir. 

Yarışmacılar, sorularını 1. Aşama için 5 Nisan 2017 günü saat: 17.00’ye kadar, 2. Aşama 
için 28 Haziran 2017 günü saat: 17.00’ye kadar “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” 

raportörlüğünün mahalletasarim@ilbank.gov.tr e-posta adresine göndereceklerdir.  

Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları 
değerlendirecek ve tüm cevaplar, 1. Aşama için 7 Nisan 2017 tarihine kadar soru soranın kimliği 

belirtilmeden şartname alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara, 2. Aşama için 30 Haziran 2017 
tarihine kadar 2. Aşamaya kalan tüm yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecektir.  

 

13. YARIŞMADAN ÇIKARMA 
 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek 
koşuluyla yarışmadan çıkarılır. 

- Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler, 

- Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin 
kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır), 

- Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler, 
- Şartname alıp raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlardır. 
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14. KİMLİK ZARFI 
 
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" başlığı yazılı bir zarf 
içinde; 

- Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge, 
- Ad ve soyadları, 
- Mezun oldukları okulu ve diploma numaraları, 
- TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na 

üye olunduğuna dair yarışmanın ilan edildiği yıla ait belge, 
- Adres ve iletişim bilgileri bulunacaktır. 
Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve yukarıda belirtilen belgeler 

ekiptekilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir. Projeden ekip halinde katılanların her biri 
müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar bunun dışındadır. 

Proje ekibine 2. Aşamada ihtiyaç duyulması halinde ek uzmanlar katılabilir. Ancak 1. 
Aşamadaki ekip üyeleri danışmanlar ve yardımcılar dışında değiştirilemez.  

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, ödül kazanamamaları halinde kimliklerinin 
açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR” kaydını koyabilirler. Bu kaydı 
taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp, kimlikler açıklanacak ve bu işlemler tutanakta belirtilecektir.  

 
15. ADRES ZARFI 
 
Yarışmacıların adres zarfı teslim etmeleri gerekmektedir. Zarf içine kimlik bilgilerinin 

olmadığı iletişim adresi konulacaktır.  
 
16. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
 
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; 

tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine 
tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır.  
Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ibaresi, rumuzu ve 
yukarıda belirtilen teslim adresi yer alacaktır. 

 
17. YARIŞMA TAKVİMİ 
 
Yarışmanın İlanı 15 Mart 2017 
1. Aşama sorular için son gün 05 Nisan 2017 
1. Aşama cevapların İlanı 07 Nisan 2017 
1. Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00 
Jüri Toplanma Tarihi 27 Mayıs 2017 
1. Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi 31 Mayıs 2017 
2. Aşama Başlangıç Tarihi 05 Haziran 2017 
2. Aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017 
2. Aşama için cevapların ilanı  30 Haziran 2017 
2. Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00 
Jüri Toplanma Tarihi 18 Ağustos 2017 
2. Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi  22 Ağustos 2017 
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18. PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI 

 

1. Aşama Projelerin en geç 23 Mayıs 2017 günü saat 17.00’ye kadar ve 2. Aşama 

projelerin en geç 15 Ağustos 2017 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya 

kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve 

saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 3 gün içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir.  

Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta veya faks ile iletilecektir.  

Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Mahalle Tasarımı Fikir 

Yarışması” başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 

Proje Teslim Adresi: 

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü 

İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı 

Adres : Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA 

İletişim : +90 312 303 35 02 

Faks : +90 312 303 35 99 

 

19. DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ 

 

Birinci aşama sonucunda, 8 adet proje seçilecektir. Seçilen projeler 2. aşamaya davet 

edilecektir.  

 

20. SONUÇLARIN İLANI 

 

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili 

meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında ayrıca “http://www.mahalletasarim.com” ve 

“www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.  

 

21. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

 

3 Adet Eşdeğer Ödül : 75.000-TL (Net) 

5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net) 

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 

5.000 TL ödenecektir.  

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı eşdeğer ödül tutarları,  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün 

içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır. 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

22. SERGİ ve KOLOKYUM YERİ 

 

Yarışmaya katılan tüm projeler açıklanmasını takiben yarışmanın resmi sitesinde 

yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile 

Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler 

bulundurulacaktır. Sergi ve kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde de 

duyurulacaktır.  

 

23. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ 

 

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da 

kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu 

ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların 

projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan 

doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası 

Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin 

edeceğini kabul ve beyan ederler.  

Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan 

yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır. 

İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu 

elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım 

sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile 

yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü 

takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak 

suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir. 

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla 

yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır. 

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay 

içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından teslim 

alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

 

24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 

sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 
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EK-1 

 

MAHALLE TASARIMI FİKİR YARIŞMASI  

 

KATILIM TUTANAĞI 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 

Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen MAHALLE TASARIMI FİKİR 

YARIŞMASI şartnamesi ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum. 

 

 

 

ADI VE SOYADI: 

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: 

 

TC KİMLİK NO: 

 

MESLEĞİ: 

 

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO: 

 

ODA SİCİL NO: 

 

ADRES  

 

TELEFON: 

 

E-POSTA: 

 

BANKA ADI, ŞUBE KODU, HESAP NO, IBAN: 

 

TARİH / İMZA: 

 2289/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

Firma 
Adı Vergi No 

İşletmecinin 
Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı 

Borç 
Türü 

Borç Tutarı 
(TL) 

İnselberg 
Bilişim 

Teknoloji 
Anonim 
Şirketi 

Boğaziçi 
Vergi 

Dairesi 
4780052991 

Perpa Tic. Mer. A 
Blok Kat: 1-2-3 

No: 26 
Okmeydanı/ 
İSTANBUL 

4703 sayılı 
Kanunun 5 inci ve 

12 nci maddesi; 
5809 sayılı 

Kanunun 53 üncü 
ve 60 ıncı maddesi 

İdari 
Para 

Cezası 
6.086,00 

 
Yukarıda yer alan İnselberg Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi’nin 4703 sayılı Kanun 

uyarınca ithalatçısı olduğu Probook marka PRBT-763 model tablet bilgisayar cinsi cihazlara ait 
teknik belgelerin (konu hakkında açıklamalarını, cihazın üreticisinde bulunması zorunlu teknik 
bilgi ve belgeleri, firmaya ait vergi levhası örneğini) 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında 
Kurumumuza gönderilmesi 04/04/2014 tarihli ve 26808001-352.01/24599 sayılı yazı ile talep 
edilmiştir. Ancak söz konusu Şirket tarafından, bahsi geçen yazıya herhangi bir cevap 
verilmemiştir. 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında 
aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla 
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2014/13) ile 3.043 TL olarak belirlenen alt sınırının 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 6.086 TL idari para 
cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 12/10/2016 tarihli ve 2016/DK-
TED/423 sayılı Kurul Kararı gereği karar verilmiştir. 

Bu itibarla, İdari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: 
TR720001200941100005000016 veya Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi IBAN No: 
TR160001200941100005000054 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 
ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya 
Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz 
edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu 
tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü 
oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği,  
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak 
üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin 
kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının 
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare 
mahkemesinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya 
iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi 
dairesine yapılan ödemenin ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği 
hususu7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2318/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2320/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2320/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2319/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2319/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2319/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2319/4/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1.İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/139680 

2.Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Milli Eğitim 

Bakanlığı / Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

3.İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 

İl/İlçe Tuşba/VAN 

Adresi 

Erciş Yolu Üzeri Rektörlük Ek 

Bina 1. Kat Zeve Kampüsü 

Tuşba/Van 

Tel-Faks Telefaks:043-22251103 

Posta Kodu 65100 E-Mail http//yyu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklarının 

Adı/Ünvanı 
TEKSER Endüstri Cihazları 

Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 
 

Adresi 
İnönü Mah. Kartal Cad. Na: 55/3 

34755 Ataşehir/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik / 

Mükellefiyet No 
8360422736  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/ Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 659658  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarihi ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsam 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

29.06.2016 Tarih ve 29757 

Sayılı Resmi Gazete 

Ankara 7. İdare Mahkemesi 

2016/4492 Esas Nolu kararı 
20.02.2017 

 2213/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2014/760 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2269/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV). 
VAKFEDENLER: Levent UYSAL. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/06/2016 tarihinde kesinleşen 24/03/2016 
tarihli ve E: 2015/694, K: 2016/170 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, 
gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine 
getirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak ve senette belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (yetmişbin) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Levent UYSAL, Ahmet Can UYSAL, Mehmet DOĞAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek aynı veya benzer 
amaçlı bir vakfa, bunun mümkün olmaması halinde gayesi en yakın vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 2291/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1 

 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 
müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini,  
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; 
merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan 
ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 
gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Osteoporoz ve İmplant konusunda çalışmaları olması 
beklenmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir.  
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 2302/1-1 
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İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı 
ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda 
belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, 
YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim 
belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya 
posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır.  
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Yüksekokul Bölüm Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Aranan Nitelikler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Dişçilik 

Hizmetleri 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 
Profesör 1 

Üniversitelerin Diş Hekimliği 

Fakültesi’nden mezun olup, 

Doktorasını “Maddeler Bilgisi 

Bilim Dalı”nda ve Doçentliğini 

de “Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı’nda” da yapmış  

olmak. 

 2310/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları/ Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalıkları 

Profesör 1 

 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet 
dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 
Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 1874/1-1 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığına yapılacaktır. 

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır. 
 

Fakülte/Enstitü
/Yüksekokul Bölüm 

Anabilim Dalı/Bilim 
Dalı/Program 

Uzmanlık 
Alanı/Aranılan 

Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

Alanında 
uzmanlık 

yapmış olmak. 
1 Profesör 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Alanında 
uzmanlık 

yapmış olmak. 
1 Profesör 

 2209/1-1 
—— • —— 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş 

olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 
öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve 
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 
Yükseltme Kriterlerini sağlaması, anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopilerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans 
verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, adayın eğitim felsefesini ve akademik 
ajandasını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin 
değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep 
edilmektedir. 

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi 
(TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.  
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri,  
başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 
http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel Koşullar 

Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim 
Bölümü 

Sınıf Öğretmenliği 
Programı 

Profesör, Doçent 
ya da Yrd. Doçent 

1 

- Adayların sınıf öğretmenliği ve 
ya Türkçe eğitimi alanında doktora 
derecesine sahip olmaları, 
- İlkokuma Yazma Öğretimi, 
Türkçe Öğretimi ve Sosyal Bilgiler 
Öğretimi gibi dersleri daha önce 
vermiş ve bu konuda tecrübeli 
olmaları (tercihen) gerekmektedir. 

 2317/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 

 
 2292/1-1 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 

 
 2296/1-1 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008 

 



15 Mart 2017 – Sayı : 30008 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 15 Mart 2017 – Sayı : 30008

Sayfa

1

3

7

8

19

28
29

29

30

30

31

37
39
48

109

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan

Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar
Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden
Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6960-2 Sayılı

Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6961 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-1 Sayılı

Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-2 Sayılı

Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 Tarihli ve 6962-3 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve E: 2017/52, K: 217/32 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


