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YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığından:
KALKINMA AJANSLARI DENETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (l) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (m) bendinde yer alan “Müsteşarlık”
ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en

geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet raporları doğrultusunda” ibaresi ile altıncı fıkrasının
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar-
lıktan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiş, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”
ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi
“Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer
alan “Bakanlık” ibareleri “İçişleri Bakanlığı”, “Bakanlığa” ibareleri “İçişleri Bakanlığına”,
“Bakanlığı” ibareleri “İçişleri Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”, “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müsteşar-
lığın” ibareleri “Bakanlığın”, “Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlığı”, “Müsteşarlığa” ibareleri
“Bakanlığa” ve “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (48) numaralı bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“48) Sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisi: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi
veya şehir içi dağıtım sisteminden, tedarikçilerden ve/veya dağıtım şirketlerinden satın ve/veya
teslim alınıp sıkıştırıldığı ve mülkiyeti/zilliyeti lisans sahibinde veya diğer bir CNG satış veya
CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibinde olan basınçlı kaplara doldurulduğu tesisleri,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2009 27308
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/12/2009 27440
2- 11/12/2010 27782
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) CNG satış, OtoCNG ve toptan satış (OtoLNG) lisanslarında tesis adresinde yapıla-
cak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG, toptan satış (OtoLNG) ve iletim (LNG) lisansla-
rında yapılacak diğer tüm tadiller,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“c) Tüzel kişiliğin aşağıda belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olması,

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına
öğrenci alınıp alınmaması ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler dâhil, alınacak öğ-
renci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, programlara
göre ABD/ASD akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve
Senato tarafından kesin karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yurt dışından kabul edilecek adaylar; YÖK kararlarında belirtilen

esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri mü-
dürlük tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ABD/ASD’de YÖK tarafından
denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların; ABD/ASD’de YÖK tarafından denkliği
tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan almaları,
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c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ABD/ASD’nin ALES puanı veya
eşdeğeri puanın en az 55 olması,

şartları aranır.
(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak ABD/ASD intibak komisyonunun görüşü
alınır ve başvurdukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Üniversiteye yerleşen Türkçe yeterliği olmayan yurt dışından kabul edilen öğren-
cilerin Türkiye’deki Türkçe öğretim merkezleri veya yurt dışındaki şubelerinden Türkçe ye-
terlik belgesi almaları istenir. Ancak Türk ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından me-
zun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez. Öğrenciler Türkçe yeterlik belgesini teslim
ettikten sonra lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilir. Türkçe yeterlik belgesine sahip
olmayan adaylara bir yıl süre verilir. Bir yıl içerisinde yeterliği sağlayamayan adaylara bir yıl
daha ek süre verilir. Ek süre sonunda yeterliği sağlayamayan adayların öğrencilik hakkı sona erer.

(5) Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler, ABD/ASD başkanlığının görüşü doğrultu-
sunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların ibraz ettikleri diploma
ve transkripte göre mezun oldukları yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı, almış ol-
dukları lisans veya yüksek lisans eğitiminin başvurdukları program için denkliğin olup olmadığı
konusunda YÖK Başkanlığından görüş alınır. Söz konusu görüşte yeterli bulunduğu belirtilen
adayların başvuruları kabul edilir. Başvuran adaylardan denklik belgesi istenmez.

(7) Yurt dışından kabul edilecek adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının
denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belir-
lenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların ise dip-
lomaları iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenciler, sadece ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD

intibak komisyonunca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır.
EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, ilgili dönemde boş kayıt
yaparak kayıt yenilemek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi halinde, Fen
Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrencinin talebi ve ABD başkanının uy-
gun görüşü, öğrencinin talebi olmaması durumunda ABD başkanının talebi doğrultusunda,
Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrencinin talebi veya ABD/ASD başkanının talebi doğrultusunda
öğrencinin danışmanı EYK tarafından değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte Fen
Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde her yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılı için
mayıs ayı sonuna kadar, ilgili eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kasım ayının sonuna kadar,
Sosyal Bilimler Enstitünde anabilim dalı ders havuzuna ilave edilecek (ilk kez açılacak) dersler,
enstitü tarafından belirlenen formla birlikte güz yarıyılı için mayıs ayı sonuna kadar; bahar ya-
rıyılı için de kasım ayı sonuna kadar ABD/ASD akademik kurulunun teklifi, EK’nın uygun
görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği,
haftalık teorik ve uygulama ders saati, üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları
ve benzeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri,
ABD/ASD akademik kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tara-
fından onaylanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Yarıyıl
sonunda final sınavına mazereti nedeniyle girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler
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bütünleme sınavına girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final ve bütünleme
sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ABD/ASD başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten
fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi
dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir ne-

denle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav
hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar, final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez. Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik
sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş iş günü içinde bu maze-
retlerini enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için
yeni bir sınav tarihi belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshası-
nın teslim edildiği tarih, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zo-
runlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonundaki EYK karar tarihidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla

tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar.
Öneri, Sosyal Bilimler Enstitüsünde ABD/ASD akademik kurulu kararı ile ABD/ASD başkan-
lığınca, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ABD/ASD’nin teklifi ile ens-
titüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de öğren-
cinin ve danışmanının önerisi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde ABD/ASD’nin akademik kurulu-
nun, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ABD/ASD’nin teklifi ve EYK
kararı ile gerçekleşir. Bu durumda öğrenci, tez çalışması konusu değişikliğinin kesinleştiği ta-
rihten itibaren bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez
savunma sınavına alınamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on altıncı fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve on yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(14) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere tezsiz yüksek
lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(10) Tez/eser çalışması savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından son-
raki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez/eser çalışması savunmasından vazgeçmiş sa-
yılır, tez/eser çalışması hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğren-
cilere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/11/2016 29902
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Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesinde eği-

tim-öğretim, ölçme, değerlendirme ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,

lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme, değerlendirme, sınavlar, diploma
ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve

44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif Eğitim Koordinatörü (Klinik Beceri Koordinatörü): Öğrencilerin aktif olarak

rol aldığı (klinik beceri eğitimleri) eğitim süreçlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve ko-
ordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Dekan: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
d) Ders Kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hüc-

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

e) Ders Yılı (Dönem): 2 yarıyıldan oluşan eğitim öğretim yılını,
f) Dönem koordinatörü: Belirli bir eğitim yılı içerisindeki tüm ders kurulları, staj ku-

rulları ve stajlardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
g) Eğitim koordinatörü ve yardımcıları: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürü-

tülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
ğ) Fakülte: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini

koordine eden ve yürüten sorumlu birimi,
k) Müfredat geliştirme komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, me-

zuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan, danışmanlık hizmeti sunan,
uygulayan, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,

l) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
m) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soru bankasının oluşumunu, tüm sınav soruları-

nın sınav öncesi değerlendirilmesi, sınav sonrası analizi ile itirazları alan ve değerlendirerek
karara bağlayan birimi,

n) Öğrenci: Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı her düzeydeki öğrenciyi,
o) Öğretim üyesi: Fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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p) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari per-
sonel geribildirim formlarını hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten
sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,

r) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,
s) Rektörlük: Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünü,
ş) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,
t) Sınav komisyonu (sınav kurulu): Ders kurulu/staj bloğu-kurulu ile ilgili her sınav

için oluşturulan komisyonu,
u) Staj Bloğu (staj kurulu): Dönem IV ve V’te yılında, ilk üç yılın devamı niteliğinde

konu bütünlüğü esas alınarak, bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen
ders ve staj gruplarını,

ü) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt Kabul, Ders Muafiyeti ve İntibak

Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt,

kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, askerliğin tecili, öğrenci belgesi verilmesi, diploma, diploma
eki düzenlenmesi ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde Fa-
külte tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yenileme,
ölçme ve değerlendirme uygulamaları, değişim programları yoluyla özel öğrenci kabulü, yatay
geçişler, intibak, askerlik tecili, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemler Fakülte tarafından
yapılır.

Kayıt işlemleri
MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:
a) Fakülteye; ÖSYM tarafından yerleştirilmek,
b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.
(2) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üze-

rinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. e-Devlet üzerinden
kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakülte öğrenci işleri
bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla
tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tara-
fından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihle-
rinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak

iddia edemezler.
(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.
(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt iş-

lemleri yapılmaz.
(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması

hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Fakülte ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Fakülteden
ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem
başlatılır.
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Öğrenci katkı payı
MADDE 7 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-

kümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-

nim ücreti öderler.
(3) Kayıt dondurulan yıl için katkı payı ödenmez.
Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.
(2) Katkı payını ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile tamamlayan öğren-

cinin kaydı yenilenmiş sayılır.
(3) Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan öğrenci o yılda ders kaydı yaptıramaz.
(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer

öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrenci-

lerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla
Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilen
ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan kalmış
sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 9 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye kayıt hakkı kazananlar

ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden
muaf tutulabilmeleri için muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı
not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri, öğrencinin
kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran
öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evraklarının teslim edileceği süre içerisinde yapılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına
program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar
verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi ge-
rekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak Fakülte Yönetim
Kurulu öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri so-
nuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir
ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye
tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen derslerin yüzlük notu bulunmayanlar ise Üniversite not dö-
nüşüm tablosuna uygun olarak yüzlük nota dönüştürülerek işlenir. Öğrencinin daha önce öğ-
renim gördüğü üniversiteden almış olduğu not döküm belgesinde; muaf olarak işlenmiş dersler
ise yine muaf olarak işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dönemleri, Programları, Süresi ve Yılı

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi üç dönemde yapılır. Bu

dönemler şunlardır:
a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri olmak üzere klinik

bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 1, 2 ve 3 üncü eğitim-öğretim yıllarını kapsayan eği-
tim-öğretim dönemidir.
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b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri olmak üzere temel
tıp bilimleri eğitim-öğretimine de dayanan, 4 ve 5 inci eğitim-öğretim yıllarını kapsayan eği-
tim-öğretim dönemidir.

c) Aile Hekimliği Dönemi: Klinik tıp bilimleri eğitim-öğretimine dayalı olarak hekimlik
eğitim-öğretimini tamamlayan, 12 ay süren ve 6 ncı eğitim-öğretim yılını kapsayan eğitim-öğ-
retim dönemidir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi YÖK tarafından belirlenen esaslar

çerçevesinde, Temel Tıp Bilimleri Döneminde üç yıl, Klinik Tıp Bilimleri Döneminde iki yıl
ve Aile Hekimliği Döneminde 12 ay olmak üzere toplam altı yıldır.

(2) Eğitim-öğretim yıl sistemine göre yapılmakta olup, bir eğitim-öğretim yılı en az 32
haftayı kapsar.

(3) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim programları
MADDE 12 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikleri her yıl Tıp Eğitimi Ko-

misyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Eğitim programı; teorik dersler ve/veya seminer, labora-
tuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi
dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı tıp eğitimi komis-
yonu önerisi ile Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim dili
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe'dir.
Eğitim şekli
MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; dönem I, II ve III’te ders kurulları, dönem IV, V’te staj

blokları ve dönem VI’da intörnlük esasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar, Koordinatörler, Ders/Staj Kurulu Başkanları ve Görevleri

Dönem koordinatörü ve görevleri
MADDE 15 – (1) Dönem koordinatörü ve yardımcıları Dekan tarafından 3 yıl için atanır.
(2) Dönem Koordinatörü ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet dönem koordinatör

yardımcıları atanır.
(3) Dönem koordinatörü belirli bir eğitim yılındaki tüm ders kurullarından, staj blok-

larından ve stajlardan sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem koordinatörü
eğitim koordinatörüne karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu dönemin akademik takvim tasarısını hazırlar.
b) Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütül-

mesini sağlar.
c) Sorumlu olduğu dönemin yoklamalarını denetleyerek bilgi verir.
ç) Sorumlu olduğu dönemin tüm sınavlarının hazırlanmasında ders veya staj kurulu

başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrasında güvenliğin ve düzenin sağlanmasından sorumludur.
e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlar.
f) Dönem koordinatörünün önerisiyle sınav gözetmenleri Dekanlık tarafından görev-

lendirilir.
g) Her ders/staj kurulu sonunda, ders/staj kurulu sorumlusundan gelen raporları ders

yılının sonunda eğitim koordinatörüne raporlar.
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Aktif eğitim koordinatörü ve görevleri
MADDE 16 – (1) Aktif Eğitim Koordinatörü, Dekan tarafından 3 yıl için atanır.
(2) Aktif Eğitim Koordinatörü ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet aktif eğitim ko-

ordinatör yardımcısı atanır.
(3) Aktif Eğitim Koordinatörü aktif eğitim yöntemlerinin programlanması, uygulanması

ve sınavlarının koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir. Aktif Eğitim Koordinatörü, eğitim
koordinatörüne karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Dönem I, II ve III’te hekimlik uygulamalarına giriş adlı program dahilindeki bilimsel
araştırma becerileri, mesleki beceri ve iletişim becerisi uygulama ve sınavlarının yürütülmesini
sağlar. Hekimlik uygulamalarına giriş programı dahilindeki beceri eğitimlerine yönelik uygu-
lama sınavı her yarıyıl sonunda yapılır. Bu sınavlardan geçme notu 60’tır. Yapılan sınavlardan
80 puan ve üzeri alan öğrenciler yıl sonundaki hekimlik uygulamalarına giriş yıl sonu sınavın-
dan muaf olurlar. Yıl sonu sınavında 60 puanın altında alan öğrenciler bütünleme sınavlarına
girerler. GANO’su yıl sonu (dönem) puanına göre %10 etki eder.

b) Dönem IV ve V’te staj blokları içerisinde yer alan beceri uygulama sınavları, bilimsel
araştırma becerileri, mesleki beceri ve iletişim becerisi sınavlarının yürütülmesini sağlar.

c) Tüm dönemler için bahsi geçen uygulamaların, mekan, zaman, eğitici, materyal ve
donanım kaynaklarının sağlanması, koordinasyonu ve uyum içinde uygulanması Aktif Eğitim
Koordinatörünün görev ve yetkisindedir. Oluşabilecek aksaklıklar, eksiklikler ve çatışma du-
rumlarında Eğitim Koordinatörüne karşı sorumludur.

Eğitim koordinatörü ve görevleri
MADDE 17 – (1) Eğitim koordinatörü, Dekan tarafından 3 yıl için atanır.
(2) Eğitim koordinatörünün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet eğitim ko-

ordinatör yardımcısı atanır.
(3) Eğitim koordinatörü, eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koor-

dinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir. Eğitim koordinatörü, eğitimden sorumlu dekan yar-
dımcısına karşı sorumludur ve görevleri şunlardır:

a) Bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlar.
b) Bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
c) Bütün ders yıllarının tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyon sağlar.
Tıp eğitimi komisyonu ve görevleri
MADDE 18 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinasyonunun

yürütüldüğü komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dekan, dekan yardımcıları, eğitim koordinatörü, eğitim koordinatör yardımcıları,

Dönem Koordinatörleri, Aktif Eğitim Koordinatörü ve Dekanlık tarafından görevlendirilen öğ-
retim üyelerinden oluşur.

b) Dekan tıp eğitimi komisyonunun doğal başkanıdır. Dekanın katılmadığı zamanlarda
bir dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder.

c) Tıp eğitimi komisyonu, Dekanın yokluğunda, dekan yardımcısının veya eğitim ko-
ordinatörünün çağrısı üzerine toplanır.

ç) Eğitim koordinatörü tarafından raporlanan öneri ve taleplerin karara bağlanmasını,
eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonun tıp eğitimi komisyonu
tarafından düzenlenmesini sağlar.

Müfredat geliştirme komisyonu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp

eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Dekan/dekan yardımcısı, eğitim koordinatörü, dönem koordinatörleri, temel bilimler
temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dahili bilimler temsilcisi/temsil-
cileri, öğrenci temsilcisinden oluşur.
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b) Belirtilen temsilcileri içerecek şekilde en az 12, en fazla 16 üyeden oluşur.
c) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programının içeriğini, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal

çekirdek eğitim programı çerçevesinde, Fakülte misyon ve vizyonuna göre belirler ve günceller.
ç) Mezuniyet öncesi tıp eğitim programının içeriğini dönemlere göre planlar.
d) Eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların planlanması ve gerçekleş-

tirilmesi için öneride bulunur.
e) Eğitim programı ile ilgili geri bildirimleri değerlendirerek eğitim programını geliş-

tirir.
(2) Komisyon çalışmasının detayları bu Yönetmeliğe dayanarak Dekanlık tarafından

hazırlanan ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Ölçme değerlendirme komisyonu
MADDE 20 – (1) Öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarının ve yöntemlerinin belir-

lenmesinden ve denetlenmesinden, soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlen-
dirilmesinden sorumlu komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Dekan/dekan yardımcısı, eğitim koordinatörü, dönem koordinatör temsilcisi/temsil-
cileri, temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dahili bi-
limler temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur.

b) Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6, en fazla 16 kişiden
oluşur.

c) Öğrenci ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçütlerini belirler.
ç) Sınavların programa yerleştirilmesini ve uygulanmasını denetler.
d) Öğrenci sınav geri bildirimlerini, itirazlarını değerlendirerek karara bağlar.
e) Sınav/soru itirazlarının alınması ve değerlendirilmesini sağlar.
f) Hazırlanan sınav sorularını değerlendirerek ret veya kabul eder.
(2) Komisyon çalışmasının detayları bu Yönetmeliğe dayanarak Dekanlık tarafından

hazırlanan ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Program değerlendirme komisyonu
MADDE 21 – (1) Öğrenci, eğitici idari personelin geri bildirimlerini hazırlayan, uy-

gulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme ko-
misyonuna raporlayan komisyondur. Oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dahili
bilimler temsilcisi/temsilcileri, idari personel temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsil-
cilerinden oluşur.

b) Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6, en fazla 12 kişiden
oluşur.

c) Geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlar.
ç) Geri bildirim sisteminin yürütülmesini sağlar.
d) Geri bildirim verilerini toplar ve değerlendirir.
e) Sonuçları müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlar.
(2) Komisyon çalışmasının detayları bu Yönetmeliğe dayanılarak Dekanlık tarafından

hazırlanan ve Fakülte Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.
Ders kurulları ve staj bloğu başkanlarının görevleri
MADDE 22 – (1) Ders kurulları ve staj blokları başkanları ve yardımcıları, dönem ko-

ordinatörlerinin önerisiyle Dekan tarafından görevlendirilir. Görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurul programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlar.
b) Kurulda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapıl-

masını sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler.
c) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasında yetkilidir ve dö-

nem koordinatörüne karşı sorumludur.
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ç) Sorumlu olduğu ders kurulu ve staj bloğu sınavlarının hazırlanmasında dönem ko-
ordinatörüyle işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

d) Kurul sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geribildirimleri değerlendirerek
dönem koordinatörüne raporlar.

Sınav komisyonu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Dönem koordinatörü ile birlikte ders kurulu/staj bloğu sorumlula-

rından ilgili her sınav için bir komisyon oluşturulur. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) İlgili dönem koordinatörü,
b) Ders kurulu, staj bloğu/kurulu koordinatörü,
c) İlgili ders kurulu, staj bloğu/kurulu içerisinde görev alan temel tıp bilimlerinden bir

öğretim üyesi,
ç) İlgili ders kurulu, staj bloğu/kurulu içerisinde görev alan klinik tıp bilimlerinden bir

öğretim üyesi,
d) İlgili ders kurulu, staj bloğu/kurulu içerisinde görev alan (ilgili kurulda cerrahi tıp

bilimleri de dahil ise) cerrahi tıp bilimlerinden bir öğretim üyesi.
(2) Sınav komisyonunun çalışma prensiplerine yönelik esaslar ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Puan, Not, Derece, Katsayılar ve Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 24 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde ve öğrencilerin mezuniyet derece-

lerinin tespitinde kullanılan puanlar, harf notları, katsayılar ve açıklamalar aşağıdaki gibidir:
Puanlar Harf Notu Katsayılar ve Açıklamalar
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
75-79 BB 3,00
65-74 CB 2,50
60-64 CC 2,00
0-59 F3 Başarısız öğrenci,

F1 Devamsız. Sınava girme hakkı bulunmayan öğrenci,
F2 Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenci,
E Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenci.

(2) Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi başarı derecesinin tespitinde Fakülteyi bitiren öğ-
rencilerin tüm yıllara ait yıl sonu başarı notlarının ortalaması alınır ve aşağıdaki çizelgede gös-
terildiği şekilde dereceye çevrilir:

Katsayı Başarı derecesi
3,50-4,00 Pekiyi
2,50-3,49 İyi
2,00-2,49 Orta

(3) Fakültenin mezuniyet döneminin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tespitinde öğ-
rencinin tüm sınıfları ve stajları ilk defada geçmiş olması koşulu aranır. Mezuniyet başarı sı-
ralaması 100 puan üzerinden yapılır.

(4) Öğretim planlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamı, her bir yıl için 60’tır.
Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi toplam 360 ders kredisidir.

(5) Her bir diploma programının, diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi,
beceri ve yetkinliklerin neler olacağı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Senatonun
onayına sunulur.

(6) Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübele-
rine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değer-
lendirmeleri yılda en az bir kez alınır. Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yö-
nelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından yürütülür.
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Başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Dönem I, II ve III’te ara sınav (ders grubu sonu sınavı) ve yıl sonu

genel sınavı veya bütünleme sınavlarında alınan sınav notları, başarı notunu belirler. Bir ders
grubu içindeki ders veya ders gruplarında barajlar oluşturulur. Öğrenci baraja tabi ders veya
ders gruplarının her birine ait toplam puanın en az %50’sini almak zorundadır, aksi halde puan
düşürme işlemi yapılır.

(2) Yıl sonu genel sınavlarına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya başarısız
olan öğrenci yıl sonu bütünleme sınavına alınır. Öğrenci girmiş olduğu ders kurulu yıl sonu
veya bütünleme sınavını 60 ve üzeri alarak geçmiş ise, aldığı not o ders kurulunun sınav notu
yerine geçer.

(3) Dönem sonu geçme notu hekimlik uygulamalarına giriş sınav notları ortalamasının
%10’u, ders kurulu sonu sınavı notlarının ortalamasının %85’i ve yıl içerisinde uygulanan
Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Küçük Grup Çalışması (KGÇ), Ödev-Sunum-Geribildirim
(ÖSG) gibi öğrenci merkezli ekip çalışmasına dayalı eğitim metotlarından elde edilen puanların
ortalamasının %5’i ile belirlenir. Sınıfın başarılmış olması için yıl sonu geçme notu olarak 100
tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir.

(4) Her bir ders kurulu sonu sınavından en az 60 puan almak kaydıyla ders kurulu sonu
sınavlarının puan ortalaması 70 ve üzerinde olup da yıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler
için yıl sonu geçme notu, ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasıdır. Bu öğrenciler yıl
sonu genel sınavlarına girdikleri takdirde yıl sonu geçme notu hesaplanırken, öğrenci lehine
olan değerlendirme yapılır.

(5) Dönem IV ve V’te pratik/uygulama sınavları, sınav sırasında anabilim dalında gö-
revli tüm öğretim üyelerinin katılabileceği komisyon veya komisyonlarda yapılır. Öğrenciler
yaptıkları stajların veya derslerin sonunda başarılı olmak için, pratik ve teorik sınavların her
birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorundadır. Yıl sonu başarı notu, staj
başarı notlarının ortalaması ile bulunur. Ayrıca;

a) NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının %30’u, teorik sınavın %40’ı, OTD’ler-
den alınan not ortalamalarının %10’u, eğer yapıldıysa Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlen-
dirme Sınavları (HBBDS)’nın %10’u, Beceri Uygulama Sınavı (BUS) sınavı uygulandı ise
burada alınan puanın %10’u alınarak staj bloğu başarı notu hesaplanır.

b) Beceri uygulama sınavları uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalama-
sının katkısı %20 olarak hesaplanır. Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları
(HBMBDS) uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalaması %40 etki eder. BUS ve
HBMBDS uygulanmadı ise NYKS ve/veya NYKS/NYPS ortalamasının o staj bloğu başarı
notuna etkisi %50 olarak hesaplanır.

(6) Dönem VI’da intörnlük döneminde başarılı olabilmek için uygulama birimlerinin
her birinin faaliyetlerine bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde devam şartlarının yerine getiril-
mesi ve klinik uygulamalar ile ilgili bir yeterlilik belgesi alınması gerekir.

(7) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre Fakültede
okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden öğrencinin
başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yıl sonu sınav notunun %60’ının top-
lamının en az 60 olması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 26 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere bir yıl olarak program-
lanır ve uygulanır.
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(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Dönem I’de oku-

tulur.
b) Ortak zorunlu dersler Dönem I’de haftada en az 2 saat olmak üzere okutulur.
c) (a) bendinde adı geçen dersler için her yarıyılda 1 ara sınav yapılır. Bu derslerde ba-

şarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan
puanın %60’ının toplamıyla bulunan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60 puan
olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde yıl sonu ve bütünleme sınavından en az 50 alma
şartı aranır. Dönem I’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme sı-
navında başarılı olamayan öğrenciler devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst döneme
intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin Dönem VI’ya kabul edilmeleri için geçen
süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına gir-
meleri zorunludur. Bu öğrencilerin, dönem sonu ya da bütünleme sınavında aldığı notun %60’ı
ile girmiş olduğu ara sınavdan almış olduğu notun %40’ının toplamı en az 60 olması gerekir.

ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu olan 60 puanı alması
durumunda derse devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.

d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir
sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır.

e) Temel yabancı dil ve seçmeli derslerden başarı durumu için geçerli şartlar (c) ben-
dinde belirtilen şartlarla aynıdır.

f) Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile
açılır ve aynı usulle kaldırılır. Fakülte Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğ-
renci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

g) Seçmeli derslerin toplam ders yüküne oranı %25’i geçmez.
ğ) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak

açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki ders-
lerden de oluşabilir.

h) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seç-
meli derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Ku-
rulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de
alabilir. Bu şekilde alınan dersler GANO hesabında dikkate alınmaz, ancak bu dersteki başarı
durumu öğrenim belgesinde gösterilir.

Ders kurulu
MADDE 27 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre

Dönem I, II ve III’te ders kurulları şeklinde uygulanır.
(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul

içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri, öğretim yılının başlangıcından
önce tıp eğitimi komisyonunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatoya su-
nulup kabul edildikten sonra Dekanlık tarafından ilan edilir.

Ders kurulu sınavı
MADDE 28 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan diagnostik,

formatif ve summatif sınavlardan oluşabilir.
(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen

yer ve saatte yapılır.
Ders kurulu notu
MADDE 29 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan diagnostik, formatif

ve summatif sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada ba-
raj sistemi uygulanır.
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Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 30 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Ders kurulu başarı puanı 60’tır. Ders kurulu başarı notu; diagnostik sınavdan alınan

puanın %5’i, formatif sınavlardan alınan puanların ağırlıklı ortalamasının %15’i ve summatif
sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde,
formatif sınavlardan alınan puanların ağırlıklı ortalamasının %20’si, summatif sınavdan alınan
puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik ve formatif sınav yapılamadığı takdirde, sum-
matif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Ders kurulu başarı notuna laboratuvar (pratik)
sınavlarının etkisi ders kurulu sınav komisyonu tarafından, kurul içerisindeki pratik uygula-
maların ders saatinin yüzdelik ağırlığına göre belirlenir.

b) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu
notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu başarısı ve ders yılı başarısı
MADDE 31 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu başarı puanı en az 70 puan olan

öğrenciler o kurulun yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girmeyebilirler. İlgili kurulda 60 puan
alamayan öğrenciler yıl sonu sınavına girerler. Yıl sonu sınavından en az 60 puan alamayan
öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından da herhangi bir ders kurulu için
en az 60 puan alamayan öğrenci o yıl başarısız sayılır ve tüm kurullardan sorumlu olarak o
ders yılının tekrarını yapmak zorundadır.

Sınavlar
MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Diagnostik sınav: Ders veya staj kuruluna başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış

olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla ya-
pılan değerlendirme sınav veya sınavlardır.

b) Formatif sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik de-
ğerlendirme amacıyla yapılan ara sınav veya sınavlardır.

c) Summatif sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve staj
kurulu sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınav veya sınavlardır.

ç) Kuramsal (teorik) sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya
elektronik sınavlardır.

d) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış kamera
kaydı eşliğinde yapılan sözlü sınavdır.

e) Pratik (uygulamalı) sınavlar: Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek veya bir
bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavlardır. Bu sınavlar şunlardır:

1) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE).
2) Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE).
3) Hasta Başı Bilgi Değerlendirme Sınavları (HBBDS/MIKS).
4) Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBMBDS/GBG).
5) Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS).
6) Mesleki Davranış Değerlendirme Sınavları (MDDS).
f) Ara sınav: Eğitim-öğretim yılı içerisinde her ders grubu sonunda ders grubu sonu sı-

navı ve staj süresince yapılan sınavdır.
g) Bütünleme sınavı: Yıl sonu genel sınavı veya staj sonu sınavlarında başarısız olan

öğrencilerin girdiği sınavdır.
ğ) Yıl sonu genel sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda tüm ders gruplarını kapsayan

pratik/uygulama ve teorik sınavdır. Yıl sonu ve bütünleme sınavları ile ilgili esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

1) Herhangi bir ders kurulundan 60 puan alamamış öğrenciler son ders kurulu sınav
sonucunun açıklanmasından en az 15 gün sonra o ders kurulunun yıl sonu sınavına alınırlar.
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Yıl sonu sınavı puanı ile hesaplanan ders kurulu başarı puanı en az 60 olamayan öğrenciler yıl
sonu sınavının açıklanmasından en az 15 gün sonra o ders kurulunun bütünleme sınavına alı-
nırlar.

2) Yıl sonu ve bütünleme sınavından alınan puan ders kurulunun summatif sınavından
alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

3) Yıl sonu ve bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

4) Bir ders yılından başarılı sayılmak için tüm ders kurullarının başarı puanının en az
60 puan olması gerekir.

5) Herhangi bir ders kurulundan 70 puan ve üzeri almış öğrenci geçme notunu yükselt-
mek için isterse yıl sonu veya bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda en son girdiği
sınavdan alınan puan ilgili kurulun notu için geçerli olur.

6) Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir.
h) Mazeret sınavı: Mazeret sınavları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu, staj bloğu sınavlarına giremeyen ve

devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Kurulunca maze-
retleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

2) Ders kurulu mazeret sınavı bir defa, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

Dönemin tekrarı
MADDE 33 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda da dönem notu geçmez olan öğrenci bir üst döneme
devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı staj
bloğu ve dönem VI’da kaldığı stajı, müteakip stajları almış olsa bile aynı şekilde tekrarlar. Kal-
dığı dönem, staj bloğu ve stajın tekrarında başarılı olması halinde bir üst döneme geçmeye hak
kazanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj bloklarının tamamlanması
MADDE 34 – (1) Staj bloklarında devamsızlık süresini aşan öğrenciler staj bloğunu

tekrarlarlar.
Staj bloğu sınavları ve geçme notu
MADDE 35 – (1) Staj bloğu sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Staj bloğu sınavları; staj bloğu başlangıcında diagnostik, staj bloğu süresince forma-

tif, staj bloğunun bitiminde yapılan summatif sınavlardan oluşur.
b) Birden fazla stajın bulunduğu staj kurulundan başarılı olmak için yapılan ortak diagnostik,

bağımsız formatif ve ortak summatif sınavlardaki her anabilim dalına ait soruların puanlarının
ağırlıklı toplamından en az 60 puan alınmış olması gerekir.

c) Staj bloğu başarı notu; diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlardan
alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak
hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların orta-
lamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik
ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.
Fakülte Kurulu kararı ile staj kurulu başında ilan edilmek üzere staj bloğu başarı notu hesap-
lanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.
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ç) Summatif sınav, teorik ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından oluşur.
Kuramsal sınav yapılmak zorundadır. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının
talebi ve Fakülte Kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması duru-
munda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır.

Staj kurulu bütünleme sınavları ve kurulların tekrarı
MADDE 36 – (1) Dönem IV ve V staj kurullarının bir veya birden fazlasından başarısız

olan öğrenci ders yılı sonunda staj kurulu için yapılan bütünleme sınavına alınır. Kurul bütün-
leme sınavı, staj bitiminden sonra, en az 15 gün arayla iki kere yapılır. Bütünleme sınavından
alınan puan staj kurulunun summatif sınavından alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan he-
sabı ile staj bloğu başarı notu hesaplanır. Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen
zamanlarda Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır. Herhangi bir staj bloğu sına-
vından başarısız olan öğrenci staj bloğu tekrarı yapmak zorundadır.

Staj kurulu notu, yıl ve genel akademik not hesaplama
MADDE 37 – (1) Staj kurulu bulunan dönemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti

için, kurul notları toplanarak kurul sayısına bölünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortala-
maları, yıl sonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için
ders yılı akademik başarı not ortalaması (DANO) ve GANO olmak üzere iki ortalama elde edi-
lir. DANO hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya staj kurullarının notları toplanarak kurul
sayısına bölünür. GANO hesabında ise DANO’ların toplamı DANO sayısına bölünür ve öğ-
rencinin okul kayıt tarihinden itibaren aldığı tüm mesleki davranış değerlendirme puanlarının
ortalamasının %5’i eklenir. Ortalamalar virgülden sonra iki rakamla ifade edilir. Staj bloklarının
puan hesaplamaları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi
MADDE 38 – (1) Dönem VI öğrencilerinin başarısı, klinik, poliklinik, laboratuvar,

saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler, seminer ve benzeri ak-
tivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak değerlendirilir.

Dönem VI başarı notu
MADDE 39 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj puanla-

rının ortalamasıdır. Dönem VI’daki stajların bir veya bir kaçından başarısız olan öğrenci mezun
olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır. Stajların başarı
notu 60’tır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Sınav Sonuçlarına İtiraz, Ön Şart ve

Dönem Tekrarı ve Sınavlarda Usulsüzlük

Devam zorunluluğu
MADDE 40 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Dönem I, II ve III’te öğretim, ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders kurulunun sına-

vına girebilmek için o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine ve pratik derslerin
%80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı,
geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun summatif sınavlarına alınmaz. Seç-
meli dersler için teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

b) Dönem IV ve V’te staj bloklarını oluşturan her anabilim dalı için teorik derslerin %70’ine
pratik derslerin ise %100’üne devam zorunludur. Ancak, kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle
pratik derslere devamsızlığı %20’yi geçmeyen öğrenciler için; anabilim dalının imkânları ölçü-
sünde belirtilecek gün ve saatlerde, devam etmediği pratik çalışmaları telafi ettirilebilir. Teorik
derslerin %70’ine katılmayan veya pratik telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, haklı, geçerli
ve kabul edilir mazereti olsa bile o staj kurulunun summatif sınavlarına alınmaz.
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c) Dönem VI’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100 de-
vam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geç-
mediği takdirde öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde
belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci
o stajı tekrar eder.

ç) Öğrenciler, belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınavın teorik
ve/veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 3 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili koordi-
natörlük tarafından ölçme değerlendirme kuruluna iletilir, kurul tarafından hata görülürse ge-
rekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar ilgili mevzuat esaslarında yer alan hü-
kümler çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları 5 iş günü içinde bilimsel
gerekçeleri ile birlikte yazılıp Dekanlığa bildirilir. Sonuçlar öğrenci panosunda duyurularak
ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 42 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir ders yılı bir sonraki ders yılının ön

şartıdır. Bu nedenle bir ders yılını geçemeyen öğrenci bir üst ders yılına devam edemez. Öğrenci
dönem I, II ve III’te kaldığı ders yılını, dönem IV ve V’te kaldığı staj bloğu/bloklarını ve dönem
VI’da kaldığı staj/stajları tekrar eder.

Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 43 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıda belirtil-

miştir:
a) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma

açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sı-
nav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

ONUNCU BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Değişimi ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 44 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-
ları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır. Diğer esas-
lar şunlardır:

a) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj
ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve ben-
zeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa ilgili anabilim dalının önerisi üzerine Fa-
kültenin ilgili birimlerinin önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile önceden belirlenir.
Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından
en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Seçilen derslerin toplam kredisinin
bir yarıyıl için 30 kredi olması hedeflenir.

b) Değişim programları kapsamında giden öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere
ait notları Üniversitedeki not sistemine dönüştürülüp, derslerin orijinal isimleri ve kredileri öğ-
rencinin öğrenim belgesine işlenir.
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c) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin dersleri ile ilgili
işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre fakültenin ilgili birimi tarafından
yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi verilir.
Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30 krediden az olması durumunda başarısız ders
veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının
uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan
dersleri alır.

ç) Üniversite ve Tıp Fakültesinin Mevlana, Erasmus, Sokrates, Leonardo da Vinci de
dahil tüm değişim uygulamalarında öğrenci değişim etkinlikleri ile yurt dışında eğitim alacak
öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında alacakları staj ve derslerin, bulun-
duğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az % 80 uyumlu olması gerekir. Bu konuda değişim
programının uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı esas
alınır.

d) Değişim programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar
ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yatay geçişler
MADDE 45 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yapılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 46 – (1) Kayıt silme ve sildirme ile ilgili esaslar şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olanların kaydı silinir.
b) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dö-

nüş isteği kabul edilmez.
c) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payının

ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
ç) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına

şerh düşülerek geri verilir.
Mazaretler
MADDE 47 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Fa-

külte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en
geç beş iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru
yapmayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin mazeretleri şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili ma-

zeretleri,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat

hükümleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen
mahkûmiyet hâli,
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e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hâli,
g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.
(3) Kayıt dondurma dışında, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretli süreler

devamsızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 48 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu Fakülte Yönetim Kurulu ka-

rarı ile yapılır.
(2) Kayıt dondurmak için 47 nci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yıl en çok iki yıl

süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt
dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-
rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış
olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin
MADDE 49 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-
renciye, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok
iki yıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor
müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumla-
rınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları
kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate
alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde
giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru
MADDE 50 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Fakülteye bildir-

diği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.
(2) Fakülteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Fakülteye bildirmemiş veya

yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi
hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, Fakültenin panolarında veya internet sayfasında
ilan edilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Tarihi, Diplomalara İlişkin Esaslar ve Tıp Yemini

Mezuniyet tarihi
MADDE 51 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamam-
ladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

31 Ekim 2017 – Sayı : 30226                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Diplomalar
MADDE 52 – (1) Diplomalar, Fakültede aşağıdaki şartlara bağlı olarak verilir:
a) Ön lisans diploması: Dönem I ve II derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakülteden

ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.
b) Lisans diploması: Dönem I, II, III ve IV derslerini başarı ile tamamlayanlara Fakül-

teden ayrılmaları ve istekleri halinde verilir.
c) Tıp doktoru diploması: Tüm dönemleri başarı ile tamamlayarak tıp doktoru diploması

almaya hak kazananlara verilir.
Tıp yemini
MADDE 53 – (1) Fakülteyi başarı ile tamamlayıp tıp doktoru diploması almaya hak

kazananlara tıp fakültesi diploma yemini yaptırılır.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri
MADDE 54 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün
bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler
MADDE 55 – (1) Fakülte yönetim kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu

ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konu-
sunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme
MADDE 56 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Fakülte Yönetim Ku-

rulunca uygun görülenler Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde açılan
dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak
zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durum-
larını belirten bir belge verilir.

Öğrenci temsilcileri
MADDE 57 – (1) Fakülte öğrenci temsilcisi, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi

sırasında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabi-
lirler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve
Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 1/12/2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer yükseköğretim kurumunda eğitime başlayan öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) YÖK kararıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eği-

timlerine başlamış Fakülte öğrencileri hakkında, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eği-
timleri başlayana kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜ TARİH VE TOPLUMSAL 

HAFIZA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(SÖZMER) YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama

ve Araştırma Merkezi (SÖZMER)’in amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; SÖZMER’in amacına, faaliyet 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) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, modern Türkiye tarihinde bilinçli ya da bilinçsiz bir

şekilde görmezden gelinmiş konuların, meselelerin, dini, etnik, ideolojik, ekonomik, mesleki

ve sosyal grup ve kurumların, resmi ve resmi olmayan kurumların, yerleşim yerlerinin ve mi-

mari yapıların, ticari şirket ve işletmelerin tarihlerini gün yüzüne çıkarmak ve böylece modern

Türkiye tarihi yazım sürecine katkıda bulunmaktır. SÖZMER bünyesinde yürütülecek olan

sözlü tarih çalışmaları, projeleri, dersler ve eğitim seminerleri ile Türkiye’nin farklı renklerini

ve çoğulcu yapısını oluşturan bireysel ve kolektif hayatları gün yüzüne çıkarmayı, kayıt altına

alıp arşivlemeyi, geçmiş, bugün ve gelecek tarihler ve hafızalar arasında kopuklukları giderecek

köprüler kurmayı hedeflemektedir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine ve kamuya ihtiyaç duydukları alanlarda dersler ve eğitim

hizmeti vermek ve dolayısıyla yerel ve ulusal sözlü tarih çalışmalarını yaygınlaştırmak.

b) Modern Türkiye tarihi ve toplumu üzerine farklı konu (ekonomi, işletme, hukuk, dü-

şünce, siyaset, din, tarih, mimari, hafıza vb.), tema ve dönemlere ait sözlü tarih çalışmaları ger-

çekleştirmek.

c) Modern Türkiye tarihi yazımına farklı ses ve hikâyeleri sunarak daha demokratik bir

sürece ve yapıya dönüştürmek.

ç) Modern Türkiye tarihi üzerine yapılmakta olan eğitimde kullanılan müfredat kitapları

ve diğer ders materyallerine önemli katkılarda bulunmak.

d) Merkez bünyesinde Türkiye’de bir ilk olacak olan bir sözlü tarih arşivi oluşturmak.

e) Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarını popülerleşmesine katkıda bulunarak toplumun

her kesiminden insanların tarihe olan ilgi ve alakalarını arttırmak ve yerel sözlü tarih çalışma-

larına katılımlarını sağlamak.

f) Diğer üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği im-

kânları geliştirmek.

g) Üniversite dışında halka yönelik sözlü tarih atölyeleri ve seminerleri gerçekleştir-

mek.

ğ) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, ça-

lıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum vb. ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek

ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla

paylaşmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim ele-

manları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından

iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev

süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin

başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi

yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 
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c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak, 

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak, 

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak. 

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim ele-

manları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye-

den oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin

görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez

Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini gö-

rüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak, 

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-

nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığından:

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarınca, olağan genel

kurul toplantılarının en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde birleştirilerek yapılmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun

45 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Birleşik genel kurul: İki veya üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek

yapılan olağan genel kurul toplantısını,
b) İl müdürlüğü: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığının, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İl
Müdürlüğünü,

c) Kooperatif: Kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarını,
ç) Olağan genel kurul toplantısı: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci madde-

sinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda kooperatiflerin en az yılda bir defa yapmaları gereken
genel kurul toplantısını,

d) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Olağan toplantı haricinde yapılan genel kurul top-
lantısını,

e) Raporlar: Bilanço, gelir-gider cetveli, tahmini bütçe, yönetim kurulu faaliyet ve de-
netçi raporlarını,

f) Üst kuruluş: Kooperatiflerin bir araya gelerek kurdukları kooperatif birliği, kooperatif
merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilmesi

Olağan genel kurul toplantı zamanı
MADDE 4 – (1) Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan

toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması
zorunludur.

(2) Üst kuruluşa ortak olan kooperatifler; çağrıda yer alan olağan genel kurul toplantı-
larının birleştirilerek yapılmasına dair gündem maddesini, genel kurul toplantısında görüşerek
kabul etmeleri şartıyla, olağan genel kurul toplantılarını iki veya üç hesap dönemini kapsayacak
şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapabilir.

(3) Birleştirme süresi yönetim kurulu ve denetçilerin geriye kalan görev süresini geçemez.
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(4) Birleşik genel kurul yapılmasına dair uygulama; süre bitiminde aynı usulle karar
alınması halinde tekrarlanabilir.

(5) Birleşik genel kurul yapılmasına dair gündem maddesinin reddedilmesi halinde; bu
konu sonraki genel kurul toplantısında yeniden görüşülebilir.

Çağrı ve ortaklar listesi
MADDE 5 – (1) Birleşik genel kurulda çağrı ve ortaklar listesi mevcut ortaklara göre

yapılır.
Raporlar
MADDE 6 – (1) Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatifle-

rin, rapor örneklerini her bir hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde il müdürlüğüne ve
kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluşa vermeleri zorunludur.

(2) Gelecek hesap dönemlerine ilişkin tahmini bütçelerin birleştirme süresini kapsaya-
cak şekilde her yıl için hazırlanarak, birleştirme kararının görüşüleceği genel kurul toplantısında
karara bağlanması şarttır.

(3) Anasözleşmelerinde gelir-gider farkının dağıtılacağına yönelik hüküm bulunan koo-
peratifler, birleştirme kararı alınacak genel kurul toplantısında, birleştirme süresince gelir-gider
dağıtımına ilişkin yapılacak uygulama hakkında da karar alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hesaplaşma ve İbra

Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma
MADDE 7 – (1) Olağan genel kurul toplantılarının birleştirilmesi sonrası devir dışında

bir sebeple ortaklığı sona erenlerin, sermaye ve diğer alacakları, bilançonun genel kurulca
onaylanması beklenmeksizin ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır. Hesaplanan bu tutar
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere, hesap
döneminin kapanmasını izleyen 4 üncü ayın 25 inci gününü takiben en geç bir ay içerisinde
geri verilir.

İbra
MADDE 8 – (1) Birleşik genel kurulda, birleştirilen her bir hesap devresine yönelik

raporlar ve ibralar ayrı ayrı görüşülür ve herhangi bir hesap dönemine yönelik ibra edilmeyen
yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üst kuruluşlarca yapılacak bildirim
MADDE 9 – (1) Ortaklıktan çıkma ya da çıkarılma suretiyle üst kuruluş ile ortaklık

ilişkisi sona eren kooperatifler, üst kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne bildirilir.
Birleştirme şartlarının kaybedilmesi
MADDE 10 – (1) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fık-

rasının üçüncü bendinde sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu
davası açılması veya bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 6 ncı
maddesinde sayılan şartlara aykırı hareket edilmesi halinde birleştirme şartları kaybedilir ve
genel kurul olağan toplantıya çağrılır.

Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Olağan genel kurul toplantılarını birleştirme kararı alan kooperatif-

lerin Tebliğdeki hükümlere aykırı anasözleşme hükümleri, birleştirme süresince uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı
Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in
9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer
alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir.
Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme
tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci mad-

desinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da or-
ganik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından,
Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık
Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşu
ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak ya-
pıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17/A maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;
a) TİM ve/veya TOBB tarafından,
b) TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,
c) TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile

diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından,
bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.”
“(4) Proje sahibi, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek

yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 17/C maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“(2) Bakanlık, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve proje sahibi tarafından sunulan raporlar

çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık olarak değer-
lendirir. Faaliyetleri bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan ve/veya performansı
yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılma-
mış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17/D maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İşletici Şirket, TİM ve/veya TOBB tarafından ya da TİM ve/veya TOBB ile diğer
İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir.”

“(5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje
sahibine yapılır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/533 

KARAR NO : 2017/395 

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan hakkında mahkememizin 

2016/533 Esas, 2017/395 Karar sayılı ve 31/05/2017 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e 

maddesi gereğince atılı suçtan beraatine karar verilen Zekkur ve Rabia kızı, 1995 Halep doğumlu, 

(ġahıs No: 98889209394) Nura ABDĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'de ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle; 

1 - Her ne kadar sanık Nura Abdi hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢsa da, atılı suçun sanık tarafından iĢlendiğinin sabit 

olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın atılı suçtan 

beraatine, 

2 - Dosya kapsamında yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

Dair; sanığın yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten (karar yüzüne karĢı verilenler için 

tefhiminden, karar yokluğunda verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içinde, mahkememize 

hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibi tarafından zapta geçirilmesi ile 

Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup 

usulen anlatıldı. 8299 

————— 
ESAS NO : 2015/875 

KARAR NO : 2017/448 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan hakkında Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 

2015/875 Esas, 2017/448 Karar sayılı ve 22/06/2017 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK'nın 223/2-c 

maddesi gereğince hakkında beraat kararı verilen Mohebalı ve Fatıma oğlu, 01/07/1973 doğumlu, 

Hosseın SARABĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'de ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle; 

1 - Her ne kadar sanık Hosseın Sarabi hakkında 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan 

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢsa da, sanığın ticari kastının bulunmadığı 

anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-c maddesi gereğince adı geçen sanığın atılı suçtan 

beraatine, 

2 - Suça konu sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı 

TCK'nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine, 

3 - Dosya kapsamında yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

Dair; sanığın ve katılan vekilinin yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten (karar yüzüne 

karĢı verilenler için tefhim tarihinden, karar yokluğunda verilenler için tebliğ tarihinden) itibaren 

7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibi 

tarafından zapta geçirilmesi ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 

verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 8300 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Ağrı Şeker Fabrikasından: 

2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 5.000 Ton YaĢ Pancar Posasının 

Paketlenmesi, Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım 

ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı ĠĢleri T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/545133 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : YaĢar Kemal Cad. 5. Km Merkez AĞRI 

b) Telefon No : 0 472 215 38 45 

c) Faks No : 0 472 215 35 80 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 5.000 Ton YaĢ Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama 

Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, 

Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması ĠĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Ağrı ġeker Fabrikası YaĢ Pancar Posası Paketleme Tesisi 

c) ĠĢin Süresi  : 30 (Otuz) Takvim Günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ağrı ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 10/11/2017 Saat 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (YaĢar Kemal Cad. 5. Km 

Merkez AĞRI) adresinde görülebilir ve ¨. 59,00 (Y.Ellidokuztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9418/1-1 
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E-DEFTER BEYAN SĠSTEMĠ VE HBS ĠÇĠN MUHTELĠF BĠLĠġĠM  

ÜRÜNLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı E-Defter Beyan Sistemi ve HBS Ġçin Muhtelif BiliĢim Ürünleri teknik Ģartnamesine ve 

ayrıca sunucular Dell, Fujitsu, HP veya Lenovo markalarından birine; Veri Depolama Sistemleri 

Dell-EMC, Hitachi Data Systems veya Hewlett Packard Enterprise markalarından birine; 

Infiniband Anahtarlama Cihazı için Mellanox markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, istenilen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/11/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

istenilen markalarına 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

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

 9430/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar biliĢim malzemesinden anahtarlama cihazlarının teknik 

Ģartnamesine ve DELL FORCE10 markasına, diğer ürünlerin ise teknik Ģartnamesine uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/11/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenilen markasına 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye bakanlığı Gelir Ġdaresi Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar biliĢim malzemesinin teknik Ģartnamesine ve ayrıca sunucular için Dell, 

Fujitsu, HP veya Lenovo markalarından birine, Veri Depolama Sistemlerinden Obje Temelli Veri 

Depolama Ürünü için Dell-EMC veya Hitachi Data Systems markalarından birine, diğer Veri 

Depolama ürünleri için Dell-EMC, Hitachi Data Systems veya Hewlett Packard Enterprise 

markalarından birine, Veritabanı Sunucusu için Oracle markasına, SanallaĢtırma Yazılımı 

Lisansları için VMware markasına, Veritabanı Yönetim Sistemi Lisansları için Oracle veya 

Sybase markalarından birine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/11/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

teknik Ģartnamede belirtilen marka veya markalardan birine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

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

 9432/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Milas Belediye Başkanlığından: 

Muğla Ġli Milas Ġlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda listede Mahallesi, Ada 

Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taĢınmaz 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Ġhale 

Usulü ile satılacaktır. 
 

S. No Mahalle Ada Parsel m2 Cinsi 

Kıymet Taktir 

(TL) 

Geçici 

Teminat %3 

1 ÖREN  4399 9.116,70 ARSA 6.883.108,50.- 206.493,26.- 
 

Ġhale konusu taĢınmazların satıĢ iĢlemi iĢinin ihalesi 16.11.2017 PerĢembe günü saat 

13:30'da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye BaĢkanlığı Makam Odasında) Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

ġartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir 

ve ilan panolarında görülebilir. 

Ġstekliler Tekliflerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 16.11.2017 tarih ve 

13:30 ye kadar belediyemiz Emlak Ġstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

ĠSTEKLĠLERĠN ĠHALEYE KATILABĠLMELERĠ ĠÇĠN: 

a - Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 

b - Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden) 

c - Ġkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden) 

d - Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ġmza Sirküleri ve noter taktikli yetki 

belgesi, 

e - Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmıĢ 

Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge, 

f - Ortak GiriĢimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter 

onaylı Ortaklık giriĢim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi, 

g - Vekaleten iĢtirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur. 

 9355/1-1 
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GENĠġ BANT MT ĠSTASYONU VE EKĠPMANLARI ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

GeniĢ Bant MT Ġstasyonu ve Ekipmanları Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15‘inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/549205 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 10 Adet GeniĢ Bant MT Ġstasyonu ve 

Ekipmanları Alımı (Teknik Ģartnamede belirtilen 

ekipman, bilgisayar, yardımcı donanımlar ve 

malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü 

Jeofizik Etütleri Dairesi BaĢkanlığı Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava 

Limanı 

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

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 

  180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 14/11/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi 

gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan 

belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 
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d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri cihazın teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit 

etmek amacıyla, teknik Ģartnamenin her maddesi sıra ile evet - hayır Ģeklinde değil, ayrıntılı 

olarak Türkçe - Ġngilizce cevaplandırılarak teklifleri ile beraber sunulacak, sunmayan istekliler 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Ġstekliler, ihale dokümanı kapsamında tüm cihazlara ait teknik özellikleri ve resimleri 

gösteren katalogları, 

Teklif edilen aygıtlar ile yapılmıĢ ve Teknik özellikleri tanımlanan frekans aralığına 

eriĢmiĢ veri (görünür özdirenç ve empedansın fazı) örneklerini teklif eklerinde sunacaklardır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

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

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

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

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

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 9389/1-1 
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25 KALEM ELEKTRĠFĠKASYON YEDEK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No :  2017/543366 

Ġdarenin: 

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

Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHĠSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: EskiĢehir (hariç) - Kütahya-TavĢanlı-Tunçbilek 

(dahil) elektrifikasyon sistemlerinde kullanılmak üzere 25 kalem yedek malzeme (Teknik 

Ģartnameye göre) satın alınacaktır. 

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

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 16/11/2017 günü 

saat 15.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi  

7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 150,00 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. 9302/1-1 

—— • —— 

SOĞUTMA RADYATÖRÜ-KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/540456 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 500 Adet Soğutma Radyatörü-Komple teknik Ģartname ve 

resme göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.11.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

14/11/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 9353/1-1 
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MOBĠL ĠKRAM ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere ―1 Adet Mobil ikram Aracı‖ idari ve teknik 

Ģartnamesine göre ‗‘ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık‘‘ 

yapılmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3‘ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Firmaların tekliflerini en geç 22.11.2017 günü saat 12:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç Sok. No:32 YeniĢehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak 

Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

4 - Ġhale Zarfları 23.11.2017 saat 14:00‘da açılacaktır.  

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9443/1-1 

—— • —— 

ZEYĠLNAME 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.11.2017 günü saat 

10.30 da teklif toplama usulü ile yapılacak olan 19.935.690 Kg. Yağsız Süttozu satıĢına iliĢkin 6. 

Kısım yağsız süttozu miktarı 3.566.389 Kg. olarak değiĢtirilmiĢtir. Süttozu satıĢına ait 6. Kısıma 

ait miktar yeniden güncellenmiĢ olup, Yağsız Süttozu satıĢına iliĢkin Duyuru ve Teklif Mektubu 

örneği internet sitemizde (www.esk.gov.tr) yeniden yayınlanmıĢtır. 

 9397/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 3. Aile Mahkemesinin 2017/650 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9409/1-1 

—— • —— 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Yüzüncü yıl Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı Zeve 

Kampüsü 65080 TUġBA/VAN 

b) Telefon ve Faks : +90 432 486 5422 - +90 432 486 5407 

c) Elektronik Posta Adresi : fatihtugrul@yyu.edu.tr 

2 - Düzeltilen (madde/maddeler) ġunlardır: 

a) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D Profesör Kadrosundaki Özel ġart 

KaldırılmıĢtır. 

Not: 23.10.2017 tarihli ve 30219 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

Ģekilde düzeltilmiĢtir. 9426/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

DÜZELTME ĠLANI 

Bakanlığımız Merkez TeĢkilatında münhal bulunan 5 (beĢ) Uzman Yardımcısı kadrosuna 

personel alımı için 30/10/2017 Tarih ve 30225 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilandaki I ve II 

maddelerinde değiĢiklik yapılmıĢ olup, aĢağıdaki tabloda belirlenen puan türlerinin esas alınması 

gerekmektedir. 

Bakanlığımız Merkez TeĢkilatında Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu 

derecelerde münhal bulunan 3 (üç) UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) 

Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna (UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzmanlığı, Havacılık ve 

Uzay Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü 

giriĢ sınavı ile aĢağıda belirlenen KPSS puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel 

alınacaktır. 

I - UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcısı kadroları için aĢağıdaki çizelgede 

belirtilen öğrenim dallarından karĢısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam 

edilecektir. 

 

Sıra 

No 

Öğrenim Dalları 

(Lisans) 

Atama 

Yapılabilecek 

BoĢ Kadro 

Sayısı 

Sözlü Sınava 

Katılabilecek 

Azami Aday 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

1 4 

UlaĢtırma 

ve 

HaberleĢme 

Uzman 

Yardımcısı 

P-3 85 

2 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 4 

UlaĢtırma 

ve 

HaberleĢme 

Uzman 

Yardımcısı 

P-3 85 

3 Hukuk 1 4 

UlaĢtırma 

ve 

HaberleĢme 

Uzman 

Yardımcısı 

P-4 85 

 TOPLAM 3 12    
 

II - Denizcilik Uzman Yardımcısı kadroları için aĢağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim 

dallarından karĢısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir. 
 

Sıra 

No 

Öğrenim 

Dalları 

(Lisans) 

Atama 

Yapılabilecek 

BoĢ Kadro 

Sayısı 

Sözlü Sınava 

Katılabilecek 

Azami Aday 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Hukuk 2 8 

Denizcilik 

Uzman 

Yardımcısı 

P-4 85 

 TOPLAM 2 8    

 9474/1-1 
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Türk Patent ve Marka Kurumundan: 

SINAĠ MÜLKĠYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA  

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Patent ve Marka 

Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai 

Mülkiyet Uzmanı olarak yetiĢtirilmek üzere, sözlü giriĢ sınavı ile aĢağıda bölümü, unvanı, sınıfı, 

derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 10 (on) adet Sınai 

Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır. 

 

Tablo-1 

FAKÜLTE/ 

BÖLÜM UNVAN SINIF DERECE 

KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

TABAN 

PUANI 

Makine Mühendisliği 

Bölümü, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü 

Sınai Mülkiyet 

Uzman 

Yardımcısı 

GĠH 9 8 KPSSP1 80 

Otomotiv Mühendisliği 

Bölümü 

Sınai Mülkiyet 

Uzman 

Yardımcısı 

GĠH 9 2 KPSSP1 80 

TOPLAM 10 
  

 

A - GĠRĠġ SINAVINA BAġVURU ġARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48‘inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

Ģartları taĢımak, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1‘de belirtilen 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt 

içindeki veya yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2017 yılında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1‘de belirtilen puan türlerinden asgari 

puanı almıĢ olmak, 

4) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak. 

B - BAġVURU TARĠHĠ, ġEKLĠ VE ĠSTENĠLEN BELGELER 

1) BaĢvurular, Ģartları taĢıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete‘de yayımlanan ilan 

tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin 

(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir Ģekilde 

doldurularak yapılacaktır. 

2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan baĢvurular geçerli olup, Kurumumuza 

elden veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3) GiriĢ sınavına katılma baĢvurusu yapan ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan; Tablo-

1‘de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan 

baĢlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar 

aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak 

kazanacaktır. 

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve 

saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeĢ) gün önce Kurumumuz internet 

sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir. 
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5) Sözlü sınava girecek adaylardan; 

a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluĢturulan 

baĢvuru formu, 

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkıĢ belgesinin ya da eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile baĢvuruda bulunulması halinde 

Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter 

tasdikli sureti, 

c) KPSS sonuç belgesi, 

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi), 

d) Kendi el yazısı ile yazılmıĢ özgeçmiĢ, 

istenecektir. 

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınav; 

a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10‘uncu 

maddesinde belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilecektir. 

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları baĢlığı altında belirtilmiĢ (a) 

bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

2) Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu baĢkanı ve üyelerince yüz tam puan 

üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiĢ olmalıdır. 

3) Adayların baĢarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1‘de belirtilen her grup kendi 

içinde baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak suretiyle sıralanacaktır. BaĢarı puanlarının 

eĢitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, 

ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının 

yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

E - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE SONUÇLARA ĠTĠRAZ 

1) GiriĢ sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde 

(www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecek olup, sonuçlara iliĢkin ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

2) Adaylar giriĢ sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı 

olarak itiraz edebilirler. 

F - DĠĞER HUSUSLAR 

1) GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus 

cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. 

2) GiriĢ sınavını kazananlardan, baĢvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ 

ise iptal edilir. Ayrıca, bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu Ģekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıĢtıkları kuruma da bu durum 

bildirilir. 

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması 

yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama 

yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay 

için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

Ġlan olunur. 9395/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9405/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9408/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9404/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9406/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9407/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/421039 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 2‘nci Komando Tugay Komutanlığı Ġl/Ġlçe Bolu Merkez / BOLU  

Adresi GITYILMAZ Mevkii Karacaağaç  Tel-Faks 374 245 11 30 - 374 245 11 39 

Posta Kodu 14100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gökhan ÇAKMAK 

GLOBAL MÜHENDĠSLĠK 
- 

Adresi 
Merkez Mahallesi. Ufuk Sok.  

No: 12/2 Kağıthane / ĠSTANBUL 
- 

TC. Kimlik No. 59329293440 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6011-5 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9416/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/404656 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 4‘üncü Komando Tugay Komutanlığı Ġl/Ġlçe TUNCELĠ / Merkez 

Adresi 
4‘üncü Komando Tugay Komutanlığı 

Bayraktepe  
Tel-Faks 428 213 18 90 - 428 213 18 56  

Posta Kodu - E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KIRAS TEMĠZLĠK ĠNġAAT 

MADENCĠLĠK EMLAK NAKLĠYE 

DERĠ ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

Heybet KIRAN 

Adresi 
Sinan Mah. 1264 Sok. No: 13  

Ġç Kapı No: 27 MuratpaĢa / ANTALYA  
- 

T.C. Kimlik No. - 37210229174 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890462553 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret Odası  - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1171 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9415/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/403613 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 4‘üncü Komando Tugay Komutanlığı Ġl/Ġlçe TUNCELĠ / Merkez 

Adresi 
4‘üncü Komando Tugay Komutanlığı 

Bayraktepe  
Tel-Faks 428 213 18 90 - 428 213 18 56  

Posta Kodu  E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KIRAS TEMĠZLĠK ĠNġAAT 

MADENCĠLĠK EMLAK NAKLĠYE 

DERĠ ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ 

VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

Heybet KIRAN 

Adresi 
Sinan Mah. 1264 Sok. No: 13  

Ġç Kapı No: 27 MuratpaĢa/ANTALYA  
- 

T.C. Kimlik No. - 37210229174 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890462553 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret Odası  - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1171 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9414/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9401/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9402/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9403/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2017 – Sayı : 30226 

 

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9399/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/156190 (269 Kalem Sarf Malzeme) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi ġahinbey AraĢtırma ve 

Uygulama Hastanesi Birimi 

Ġl/Ġlçe ġehitkamil 

Adresi 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müd. Hastane Binası 

ġehitkamil/GAZĠANTEP 

Tel-Faks 
Tlf: 0 342 360 9517 

Faks: 0 342 360 1180 - 360 4381 

Posta Kodu 27310 E-Mail gantepdoner@gmail.com.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

NĠNOVA TIBBĠ EKĠPMANLAR 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE ĠNġ. SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

 

Adresi 
Fatih Mah. Fevziçakmak Bulv. 

No: 159/A ġehitkamil/GAZĠANTEP 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
631 0626283  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
39356  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9411/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2017 – Sayı : 30226 

 



31 Ekim 2017 – Sayı : 30226 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 31 Ekim 2017 – Sayı : 30226 

 

 



31 Ekim 2017 – Sayı : 30226 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/1399 B.Ö. 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2017 - 240 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/09/2017 - 3854 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, ÇeĢme Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Kentsel 

Sit Alanı sınırları içinde yer alan tapuda 477 ada 11 parselde bulunan ve E.8A envanter numarası 

ile tescilli ve "Tekke Üstü Mescidi" olarak bilinen taĢınmazın güney cephesine bitiĢik olarak inĢaa 

edilen ve halihazırda Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli olan ÇeĢme Mahallesi 477 

ada 12 parselde kayıtlı "bahçeli ahĢap ev" vasfındaki taĢınmazın, mescidin daha sağlıklı bir 

Ģekilde ortaya çıkarılması amacıyla kamulaĢtırılarak yıkılması ve bunun tabii sonucu olarak tescil 

kaydının kaldırılması gerektiği hususunu konu alan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 

22.06.2017 tarih ve 1143 sayılı yazısı, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü'nün 05.07.2017 tarih ve 3309 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.08.2017 tarih ve 723 sayılı raporu okundu; ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, ÇeĢme Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Kentsel 

Sit Alanı sınırları içinde tapuda 477 ada 12 parselde yer alan tescilli taĢınmazın Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arĢivindeki iĢlem dosyasında bulunan ve yaklaĢık 

1930'lu yıllarda çekildiği anlaĢılan siyah beyaz fotoğraftan bu tarihlerde bu parselde olmadığının 

ve bu sebeple 477 ada 11 parselde bulunan Mescidin yapımından çok sonra yapıldığının ayrıca 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 1143 sayılı yazısından, Mescidin 

bu Ģekilde restorasyonu yapılsa bile 477 ada 12 parselde bulunan taĢınmazın nem alma sorununa 

sebep olmaya ve bu hususun Mescide zarar vermeye devam edeceğinin anlaĢıldığına, Mescidin 

güney cephesine bitiĢik olarak inĢaa edilen söz konusu tescilli yapının bu haliyle Mescidin 

pencere ve mihrabını kaptığının ayrıca 477 ada 12 parselde bulunan söz konusu taĢınmazın  

Safranbolu'nun geleneksel mimari özelliklerini taĢımadığının  anlaĢıldığına,  

Sonuç olarak; Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmelik ile birlikte yukarıda ifade hususlar dikkate alındığında, Karabük Ġli, 

Safranbolu Ġlçesi, ÇeĢme Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Kentsel Sit Alanı sınırları 

içinde tapuda 477 ada 12 parselde yer alan tescilli taĢınmazın tescil kaydının kaldırılmasına, 

mescidin daha sağlıklı bir Ģekilde ortaya çıkarılması amacıyla söz konusu taĢınmazın 

kamulaĢtırılması talebinin uygun olduğuna, kamulaĢtırma iĢlemi tamamlandıktan sonra  

Safranbolu Belediye BaĢkanlığı ve Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü nezaretinde yapılması 

koĢulu ile yıkım iĢleminin uygun olduğuna, ayrıca tescil kaydı kaldırıldıktan sonra Mescidin 

tamamlayıcı unsuru olmayan hiçbir yapılaĢmanın bu parsel üzerinde yapılamayacağına karar 

verildi. 

 9357/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.06.433 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2017 - 247 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2017 - 5598 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Yenice Köyü‘nde ve tapunun 125 ada, 18 parselde 

tespit edilen tümülüslerin tescil edilmesi talebini konu alan Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 10.02.2017 tarih ve 16586271-165/519 sayılı yazısı ve eki Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının01.02.2017 tarihli uzman raporu, kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.09.2017 tarih ve 7649 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Yenice Köyü‘nde ve tapunun 125 ada, 18 parselin bir 

bölümünde tespit edilen 6 (altı) adet tümülüsün yer aldığı alanın ―Yenice Köyü Tümülüsleri‖ 

adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit 

sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 tarih, 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.02/75 R.B. 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 3849 SAFRANBOLU 

Zonguldak Ġli, Çaycuma Ġlçesi, Filyos Beldesi, 2740 ve 2743 nolu parsellere oturan 

konutun tescillenmesini konu alan SavaĢ ARAS'nın bila tarihli baĢvurusu, Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.01.2013 tarih ve 707 sayılı kararı, Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.07.2017 tarih ve 654 sayılı raporu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Zonguldak Ġli, Çaycuma Ġlçesi, Filyos Beldesi, 2740 ve 2743 nolu parsellerde yer alan 

taĢınmazın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.01.2013 tarih ve 707 sayılı 

kararı ile tescil edilmediğinin anlaĢıldığına, ancak ilgili Kanun ve yönetmeliklerde 2015 yılından 

bu güne kadar gelen değiĢiklikler dikkate alınarak tescil talebi yeniden değerlendirildiğinde 

taĢınmazın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

28.07.2017 tarih ve 654 sayılı raporunda da belirtildiği üzere Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre 

sanat, mimari, tarihi, estetik, dekoratif, simgesel, belgesel, teklik, nadirlik, onarılabilirlik 

değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından özellik 

gösterdiğinin anlaĢıldığına, bu nedenle taĢınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil 

edilmesine, taĢınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taĢınmaza iliĢkin hazırlanan tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 

ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/1468 R.B. 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2017 - 240 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2017 - 3877 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçe, Hacı Halil Mahallesi 318 ada 5 parselde yer alan taĢınmazın 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil edilmesini talep eden Emre YAġAR'ın 06.07.2017 

tarihli baĢvurusu ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

26.09.2017 tarih ve 835 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçe, Hacı Halil Mahallesi 318 ada 5 parselde yer alan taĢınmazın 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre mimari, tarihi, dekoratif, yapısal durum bakımından 

özellik gösterdiğinin anlaĢıldığına, bu nedenle taĢınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak 

tescil edilmesine, taĢınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taĢınmaza iliĢkin hazırlanan 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 

1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.02.17 

Toplantı Tarihi ve No : 21.09.2017 - 168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.09.2017 - 6972 AYDIN 

Aydın Ġli, Çine Ġlçesi, Alabayır ve Kırksakallar Mahalleleri sınırları içerisinde Ġzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 10.09.1992 tarih ve 2896 sayılı kararı 

ile 1/25000‘lik haritada I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Gerga Kutsal Alan sınırlarının 

Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 10.09.1992 tarih ve 2896 

sayılı kararı kapsamında kadastro paftalarına aktarılması ve sit sınırları dıĢarısında kalan 

yerleĢkeye ait alanların sit sınırları içerisine dahil edilmesine yönelik Kurulumuzun 06.05.2017 

tarih ve 6522 sayılı kararı gereği hazırlanan sit haritasının değerlendirilmesine iliĢkin, Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları‘nın 18.09.2017 tarihli raporu 

okundu. Ekler ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yerinde yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Aydın Ġli, Çine Ġlçesi, Alabayır ve Kırksakallar Mahalleleri sınırları içerisinde Ġzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 10.09.1992 tarih ve 2896 sayılı kararı 

ile 1/25000‘lik haritada I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Gerga Kutsal Alanı sınırlarının 

Kurulumuzun 06.05.2017 tarih ve 6522 sayılı kararı gereği kadastro paftalarına aktarılmasına 

iliĢkin hazırlanan 1/1000 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna, sit alanı içerisinde yapılacak her 

türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüĢ alınması gerektiğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10925 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait

Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve

Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının

Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ
— Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/10/2017 Tarihli ve 7391, 7398, 7399,

7400, 7401, 7402, 7403 ve 7404 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


