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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE
DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli  ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan Kurul tanımı yürürlükten kaldırılmış ve Kurum tanımı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurula” ibaresi “Kuruma” ve aynı fıkrada yer
alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.
“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre tamamlanmış başvurular, ilgili mevzuat, toplum sağ-
lığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, ürün ve piyasaya sunum kalitesi ve diğer ticari değerlen-
dirmeler gözetilerek, en geç üç ay içinde Kurumca değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurul”
ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rul” ibaresi “Kurum”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurula” ibaresi “Kuruma” ve aynı fıkrada yer
alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21- Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize

şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha
fazla kapasitede en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en
az 29.714 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına,
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bira için 8,92 TL; şarap ve aromatize şarap için 14,86 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aroma-
tize şarap kokteyli için 47,83 TL; distile alkollü içkiler için 101,03 TL olarak hesaplanır. Baş-
vuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil
edilir.

Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000
litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede
en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL’dir.
Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı
izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite
artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da
yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin veril-
meden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 17.829 TL, şarap
tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için
ayrı ayrı en az 29.714 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre
başına 47,83 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

İzin bedelleri, firmalara tebliğ tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde Kurum hesa-
bına yatırılır. Bedeli süresi içerisinde yatırmayan firmaların izinleri iptal edilmiş sayılır.

Bu bedeller, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre Hazine ve
Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç)
bentlerinde yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 6 – 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen bedeller

2018 yılı için geçerlidir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/9/2002 24888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2002 24980
2- 4/6/2003 25128
3- 30/12/2003 25332
4- 23/5/2004 25470
5- 15/2/2005 25728
6- 7/11/2006 26339
7- 12/7/2007 26580
8- 18/12/2010 27789
9- 26/12/2012 28509
10- 23/1/2013 28537
11- 4/4/2013 28608
12- 17/6/2014 29033
13- 31/12/2015 29579
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan Kurul tanımı yürürlükten kaldırılmış ve Kurum tanımı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.
“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin

litre başına; bira için 8,84 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap
için 14,72 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şa-
rabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 52,99 TL; distile alkollü içkiler
için 94,62 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 17.829 TL; aromalı bira
için en az 35.656 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için
20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.755 TL ve 20.000 litreden daha fazla faa-
liyet hacminde en az 11.885 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve
şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL; distile alkollü
içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 42.698 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet
hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 17,83 TL; aromalı bira için 29,72 TL; şarap,
köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 29,72 TL; yarı köpüren şarap
(2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap
kokteyli için 95,64 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 170,80 TL’dir. Da-
ğıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.566 TL’dir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrala-
rında yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2018

yılı için geçerlidir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2003 25130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 10/3/2004 25398
2- 6/4/2005 25778
3- 17/10/2006 26322
4- 23/1/2007 26412
5- 6/7/2007 26574
6- 22/2/2008 26795
7- 19/3/2010 27526
8- 21/10/2010 27736
9- 11/8/2013 28732
10- 25/10/2014 29156
11- 31/12/2015 29579
12- 15/11/2016 29889
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARASAL YAYIN LİSANSI VE 

SIRALAMA İHALESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans planlarının uygulanması ve karasal

ortamdan yayın lisanslarının verilmesini teminen sıralama ihalesi usul ve esaslarını belirle-
mektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, karasal ortamdan radyo ve televizyon yayınları için

ayrılmış olan frekans bantları üzerinden ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde kamuya
yönelik yapılan yayın hizmetlerini kapsar. 

Dayanak           
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 26, 27, 37, 42 ve geçici 4 üncü mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Analog yayın: Analog modülasyon tekniği kullanılarak kablo, uydu, karasal ve ben-

zeri ortamlardan yapılan yayın hizmetlerini,
b) Bölgesel yayın: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yet-

mişine ve Üst Kurulca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,
c) DVB-T2: ETSI EN 302 755 ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında yayımlanmış,

karasal ortamdan yüksek sıkıştırma ve iletim akışına sahip sayısal yayın teknolojisini,
ç) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikas-

yon Standartları Enstitüsünü, 
d) Gelişmişlik endeksi (GE): Karasal televizyon veya radyo vericisinin yayın ilettiği

iller itibarıyla ilgili kurum tarafından belirlenen gelişmişlik endeksini gösteren istatistik veri-
lerine göre bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan değeri,

e) ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector): Ulus-
lararası Telekomünikasyon Birliğinin radyokomünikasyon ve yayıncılıkla ilgili düzenlemele-
rini,

f) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak iletiminin sağlanmasını,
g) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit

isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı
olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

ğ) İstekli: Sıralama ihalesine katılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşu,
h) K1: Üst Kurulca radyo yayınları için her yıl yeniden belirlenen frekans veya multip-

leks kapasitesi yıllık kullanım ücreti katsayısını,
ı) K2: Üst Kurulca televizyon yayınları için her yıl yeniden belirlenen multipleks kap-

asitesi yıllık kullanım ücreti katsayısını,
i) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın

Hizmetleri Hakkında Kanunu,
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j) Kapsama alanı: Bir verici istasyonundan iletilen radyo veya televizyon yayınlarının
standartlara uygun olarak alınabildiği alanı,

k) Karasal ortam: Yayın hizmetinin karasal verici sistemleri vasıtasıyla alıcılara iletildiği
ortamı,

l) Karasal yayın: Yayın hizmetinin karasal ortamdan alıcılara iletilmesi amacıyla yapılan
yayını,

m) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kişiyi,

n) MK: Bir televizyon kanalı içinde yer alan ve yayıncı kuruluşlara tahsis edilen mul-
tipleks kapasitesi için Üst Kurulca belirlenen yayın lisans tipi katsayılarını,

o) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlarında, karasal televizyon
veya radyo yayınları için kullanılan multipleksin içinden bir sayısal yayının iletimi için ayrılan
kapasiteyi, 

ö) MYKÜ: Multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücretini,
p) Radyo yayın hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan

ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını,
r) RK: Radyo kuruluşlarına tahsis edilen radyo frekansı veya mültipleks kapasitesi için

Üst Kurulca belirlenen yayın lisans tipi katsayısını,
s) RYKÜ: Radyo frekans yıllık kullanım ücretini,
ş) Sayısal yayın: Sayısal kodlama ve modülasyon tekniği kullanılarak yapılan yayın

hizmetini,
t) Sıralama: Sıralama ihalesi sonucunda, kuruluşların nihai teklifine göre en yüksek

tekliften başlamak üzere en düşük teklife kadar olan sıralamasını,
u) Sıralama ihalesi: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarda özel medya hizmet sağla-

yıcı kuruluşlara, karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla, yeterlilik belgesi verilmesi ve
bu belgeyi almış isteklilerin sıralanarak radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi tahsisine
hak kazandığını gösteren ve Üst Kurul onayı ile tamamlanan işlemleri, 

ü) Sıralama ihalesi üzerinde kalan kuruluş: Sıralama ihalesi sonucunda oluşan sırala-
mada, ihale konusu radyo veya televizyon yayın lisansı sayısı kadar kuruluş arasında yer alan
istekliyi,

v) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş
zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şif-
resiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

y) Tematik yayın: Günlük yayın süresinin en az yüzde yetmişini haber, belgesel, eğitim,
ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda olmak
üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi dışında belli bir izleyici kesimini hedef
alan programlara ayıran yayını,

z) Ulusal yayın: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve Üst Kurulca belirlenen yer-
leşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

aa) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
bb) Yayın alanı: Yayın hizmetinin ulaşması hedeflenen yerleşim yerlerini,
cc) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,
çç) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel

amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebe-
keleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hiz-
meti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini, 
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dd) Yayın istasyonu: Yayın hizmetlerinin iletilmesi için gerekli olan bir ya da daha çok
sayıda anten, verici, alıcı ve diğer destek teçhizatından oluşan sistemi,

ee) Yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, karasal ortamdan yayın yapa-
bilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,

ff) Yayın ortamı: Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarını,
gg) Yayın tekniği: Televizyon yayınlarının standart çözünürlüklü,  yüksek çözünürlüklü

veya ultra yüksek çözünürlüklü televizyon tekniği ile yapılmasını,
ğğ) Yayın türü: Radyo ve televizyon yayınlarının içerik bakımından genel veya tematik

türde olmasını, 
hh) Yerel yayın: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hiz-

metini,
ıı) YK: Her bir karasal sayısal televizyon veya radyo vericisi ile kapsanan yerleşim ye-

rinin nüfusuna bağlı olarak bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirlenen yayın katsayısını, 
ii) Yeterlilik belgesi: Üst Kurula başvuruda bulunan ve ihale şartnamesinde belirtilen

ön şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara Üst Kurul tarafından verilen bel-
geyi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatında

yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Lisansı 

Yayın lisansı tipi, türü ve tekniği 
MADDE 5 – (1) Yayın lisans tipleri aşağıda gösterilmiştir: 
a) R1: Ulusal radyo yayın lisansı.
b) R2: Bölgesel radyo yayın lisansı.
c) R3: Yerel radyo yayın lisansı.
ç) T1: Ulusal televizyon yayın lisansı.
d) T2: Bölgesel televizyon yayın lisansı.
e) T3: Yerel televizyon yayın lisansı.
(2) Frekans planları esas alınarak, ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sa-

yıları ve türleri ile sayısal yayınlar için uygulanacak yayın teknikleri ve bu yayın teknikleri
için bir multipleks içerisinde ayrılması gereken asgari kapasite Üst Kurulca belirlenir.

(3) Yayın hizmetlerinde, genel veya tematik türde yayın yapılabilir. Medya hizmet sağ-
layıcı kuruluşlar yayın lisans başvurusu esnasında yayınlarının türünü Üst Kurula yazılı olarak
bildirir. 

(4) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş, aynı içerikte ve eş zamanlı yayın yapmak kay-
dıyla, karasal ortamdan farklı yayın tekniği ile yayın yapabilir; her yayın tekniği için ayrı bir
yayın lisansı almak zorundadır.  

Yayın lisans türü değişikliği
MADDE 6 – (1) Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara verilecek

yayın lisans belgesinde yayının tipi, türü ve tekniği açıkça belirtilir.
(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın lisans türünü Üst Kurulun izniyle değişti-

rebilir. Yayın türünün değiştirilmesine ilişkin şartlar Üst Kurulca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sıralama İhalesi

Sıralama ihalesinin konusu  
MADDE 7 – (1) Sıralama ihalesi, asgari yayın lisans ücretleri üzerinden her yayın li-

sans tipi ve tekniği için ayrı ayrı teklif almak suretiyle yapılır.
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(2) Yapılacak sıralama ihalesi sonucuna göre karasal yayın lisansı alacak olan kuruluş-
lara radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılır. Yapılan sıralama ihalesi sonu-
cunda, ihaleye katılan ve teklif veren kuruluşlar verdikleri en son teklif bedeli esas alınarak sı-
ralanır ve kuruluşa yer aldığı bu sıraya göre;

a) Televizyon yayın lisansı için başvuru yaptığı lisans tipi ve tekniğine göre her bir ve-
rici yerindeki multipleks kapasitesi ile set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarındaki sıralama
numarasını,

b) Radyo yayın lisansı için başvuru yaptığı lisans tipi ve tekniğine göre yayın yapabi-
leceği her bir verici yerindeki yayın frekansını ve/veya multipleks kapasitesi ile alıcı cihazla-
rındaki sıralamayı, 

seçme önceliği verilir.
Sıralama ihalesinin ilanı 
MADDE 8 – (1) Sıralama ihalesi aşağıdaki usul ve esaslara göre duyurulur:
a) Sıralama ihalesi, ihale tarihinden en az 70 gün önce Resmî Gazete’de bir defa ilan

edilir. 
b) Sıralama ihalesi ilanı Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır. Bu duyuru 11/2/1959

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmündedir.
Sıralama ihalesi ilanında bulunması zorunlu olan hususlar
MADDE 9 – (1) Sıralama ihalesi ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorun-

ludur:
a) Sıralama ihalesi konusu yayın lisansının tipi, tekniği ve lisans süresi.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla temin edileceği.
c) Sıralama ihalesinin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı.
ç) Asgari yayın lisans ücreti ve geçici teminat miktarı.
d) Yeterlilik için aranan şartlar ve belgeler.
e) Sıralama ihalesine katılabilme şartları ve isteklilerde aranılan belgeler.
Sıralama ihalesi şartnamesi
MADDE 10 – (1) Sıralama ihalesi şartnamesi ve ekleri Üst Kurulca hazırlanır. 
(2) Şartname hazırlık çalışmaları, Üst Kurul Başkanı tarafından oluşturulacak Şartname

Hazırlık Komisyonunca yürütülür. Şartname Hazırlık Komisyonu Üst Kurulun ilgili birimle-
rinde görevli en az 5 personelden oluşur. Komisyonca hazırlanan şartname Üst Kurul onayına
sunulur.

(3) Şartname ve ekleri bedeli karşılığı Üst Kuruldan temin edilebilir. 
(4) Şartnamede, verilecek yayın lisansının mahiyetine göre belirlenecek şartlardan başka

asgari olarak aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 
a) Yayın lisans sayısı, tipi, tekniği ve lisans süresi.
b) Asgari yayın lisans ücretleri, geçici teminat miktarı ve kesin teminat oranı ile temi-

nata ait şartlar.
c) Sıralama ihalesi usulü, ihale tarihi, saati ve yeri. 
ç) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler. 
d) Üst Kurulun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.
e) Sıralama ihalesi kararının karar tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Üst Kurul

tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği.
f) Sıralama ihalesi kararının alınmasından yayın lisansı verilene kadar uygulanması ge-

reken usul ve esaslar.
g) Vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve

esaslar.
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h) Sıralama ihalesi şartnamesine ilişkin açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. 
Asgari yayın lisans ücretleri
MADDE 11 – (1) Sıralama ihalesinde muhammen bedel olarak esas alınacak asgari

yayın lisans ücretleri frekans planları esas alınarak kapsanan nüfus, yayın lisans tipi ve tekniği
baz alınarak Üst Kurulca belirlenir.

Sıralama ihalesi başvurusu 
MADDE 12 – (1) Sıralama ihalesine, radyo ve/veya televizyon yayın şirketi olarak ku-

rulan, radyo ve/veya televizyon yayıncılık alanında ihale tarihi itibarıyla en az bir yıl faaliyette
bulunan, ihale şartnamesinde belirtilen ön şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuru-
luşlar başvurabilir. Yayıncılık faaliyeti ile ilgili hususların belirlenmesinde Üst Kurul kayıtları
esas alınır.

(2) Kuruluşlar, radyo ve televizyon için ayrı ayrı olmak üzere; ulusal, bölgesel ve yerel
yayın lisans tipleri için yapılacak sıralama ihalelerine başvurabilirler ve lisans tiplerinden sa-
dece biri için lisans alabilirler. Sıralama ihaleleri ulusal, bölgesel ve yerel sırayla yapılır ve
ihale üzerinde kalmayan kuruluş sonraki ihalelere katılabilir. İhale üzerinde kalan kuruluşlar
hiçbir şekilde sonraki ihaleye katılamaz. 

(3) Kuruluşlar, bölgesel lisans tipinde bir coğrafi bölge için ve yerel lisans tipinde bir
il için yapılacak ihalelere başvuruda bulunabilir. 

(4) Üst Kurulca aynı lisans tipinde farklı yayın tekniği için kapasite ayrılması halinde
her teknik için ayrı ihale yapılabilir. Bir kuruluş, bir lisans tipinde farklı teknik için yapılacak
birden fazla sıralama ihalesine başvurabilir. 

(5) Sıralama ihalesi başvurusu sıralama ihalesi ilanında belirtilen yere yazılı olarak ya-
pılır.

(6) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür. 

İhale başvurusunda istenen bilgi ve belgeler
MADDE 13 – (1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ihale başvurusunda;
a) Üst Kurula hitaplı ve talebin belirtildiği dilekçeyi,
b) Ortaklık ve şirket yapısına ilişkin yayın lisans başvuru formu (G-1) ve kuruluşun

gerçek kişiye indirgenmiş hisse yapısını gösteren formlarını, 
c) Başvurulan lisans tipi için gerekli olan ve 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmeci-
lerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte belirlenen asgari öden-
miş sermaye miktarının ödendiğini gösterir yeminli mali müşavir raporunu,

ç) Kuruluş ana sözleşmesinin ve var ise değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi örneklerini,

d) Şirketi temsile yetkili kişilere ait yetki belgesi ve imza sirküleri örneklerini, 
e) Son ortaklık yapısının gösterildiği anonim şirket pay defteri veya Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesi örneğini, 
f) Son yönetim kurulu başkan ve üyelerinin atamasına ilişkin bilgilerin, unvan değişik-

liği yapılmış ise değişikliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örnekleri
veya bu hususlar birden fazla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ise bunların ör-
neklerini,

g) Lisans tiplerine göre belirlenen geçici teminatı,
ğ) Şirketin yazışma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) adresi, stüdyo adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı iletişim bilgi formunu, 
h) Sıralama ihalesi şartnamesinde istenen diğer belgeleri,
Üst Kurula teslim ederler.
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(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler dışında, Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar
ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yö-
netmelikte istenen ve Üst Kurul kayıtlarına göre eksiklik tespit edilen diğer bilgi ve belgeler
kuruluşlarca lisans verilmesi aşamasında tamamlattırılır.  

Yeterlilik belgesi verilmesi
MADDE 14 – (1) Sıralama ihalesi ilanında belirtilen sürenin sona ermesinden sonra

başvurular değerlendirilir. 
(2) Yapılan değerlendirmede, ihale başvurusunda istenen bilgi ve belgelerinde eksiklik

veya düzeltilmesi gereken bir durumu tespit edilen kuruluşlara tespit edilen eksiklik ve düzeltmenin
niteliğine göre otuz günü geçmemek üzere Üst Kurulca belirlenecek kesin süre tebliğ edilerek,
kuruluştan eksikliklerini gidermesi istenir. Ödenmiş sermaye miktarına,  şirket yapılarına ve
hisse oranlarına ilişkin koşullar da bu kapsamda düzeltilebilir işlemlerden sayılır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında verilen süre içerisinde gerekli eksikliği gidermeyen
ve/veya düzeltmeyi yapmayan kuruluşların başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ye-
terli bulunan kuruluşlara Üst Kurulca yeterlilik belgesi verilir ve yeterlilik belgesi ile kuruluş-
lara sıralama ihalesinin icrasında teklif verebilecekleri Üst Kurul internet sitesinden ilan edil-
mek suretiyle tebliğ edilir. 

(5) Yeterlilik belgesi verilmesi uygun görülmeyen başvuru sahiplerine de uygun görül-
meme nedeni aynı şekilde tebliğ edilir.

Sıralama ihalesi onay belgesi
MADDE 15 – (1) Her sıralama ihalesi için Üst Kurul kararı alınarak Üst Kurul Başkanı

tarafından imzalanan bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu yayın lisansının
tipi, tekniği, asgari yayın lisans ücreti, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, geçici
teminat miktarı ile şartname ve eklerinin bedeli ile ilgili diğer hususlar belirtilir. 

Sıralama ihalesi işlem dosyası
MADDE 16 – (1) Her sıralama ihalesi için bir işlem dosyası düzenlenir. Sıralama iha-

lesi için hazırlanacak işlem dosyasında; sıralama ihalesi onay belgesi ve ekleri, sıralama ihalesi
şartnamesi ve ekleri, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler,
ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Sıralama ihalesi komisyonu
MADDE 17 – (1) Sıralama ihalesi komisyonu, Üst Kurul tarafından Üst Kurul perso-

neli arasından görevlendirilecek biri Başkan olmak üzere yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.
Komisyon üyelerinden en az üçü Üst Kurul Uzmanları arasından seçilir.

(2) Sıralama ihalesi başvuru dosyaları en az iki komisyon üyesi tarafından teslim alınır.
Sıralama ihalesi başlangıcından itibaren tahsisler tamamlanıncaya kadar sıralama ihalesi ile il-
gili iş ve işlemler sıralama ihalesi komisyonunca yerine getirilir.

(3) Sıralama ihalesi komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla
alınır. Kararlarda üyeler çekimser kalamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve
imzalamak zorundadır. Sıralama ihalesi komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,
komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

Geçici teminat
MADDE 18 – (1) İsteklilerden, lisans tiplerine göre asgari yayın lisans ücretinin %10’u

oranında geçici teminat alınır. 
(2) Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, bankaların verecekleri süresiz teminat

mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları, Devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli
kâğıtlar kabul edilir. 
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(3) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından
makbuz karşılığında Üst Kurul saymanlığı hesabına yatırılması mecburi olup, bunlar ihale ko-
misyonunca teslim alınamaz. 

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, sıralama ihalesine katılmaması veya sıralama
ihalesinin üzerinde kalmaması hallerinde, alınan geçici teminat, talebi üzerine iade edilir.

Sıralama ihalesi usulü ve icrası
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sıralama ihalesi açık teklif

usulü ile yapılır.
(2) Bu usulde; ilanda belirtilen sıralama ihalesi saati gelince sıralama ihalesi komisyonu

sıralama ihalesine katılmak için yeterlilik belgeleri ile kuruluşlardan istenilen belgeleri ve alı-
nacak geçici teminatları inceler ve hangi kuruluşların sıralama ihalesine devam edebileceğine
karar verir. Bu karar komisyon başkanınca sözlü olarak duyurulur. 

(3) Sıralama ihalesine devam edemeyeceklerin belge ve geçici teminatlarının geri ve-
rilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler sıralama ihalesine katılanların önünde bir tutanakla tespit
edilir. Sıralama ihalesine devam edemeyecekler, sıralama ihalesi yerinden çıkartılır. 

(4) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin sıralama ihalesi komisyonu önünde
tekliflerini asgari yayın lisans ücretinden az olmamak kaydıyla, sıralama ihalesi şartnamesinde
belirtilen usulde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Yapılacak teklifler sıralama ihalesine
ait artırma tutanağına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. Posta ile gönderilen tek-
lifler kabul edilmez. İsteklilerin teklif verme sırası kura ile belirlenir. 

(5) Sıralama ihalesinin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar
veya oran sıralama ihalesi şartnamesinde belirlenir.

(6) Teklif sahipleri bir önceki kendi teklifini artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulu-
nurlar. Bu suretle yapılan artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üze-
rinden sıralama ihalesinin bitirileceğini duyurur. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde artır-
maya son verilir.

(7) Sıralama ihalesinden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Çekildikleri andaki
teklifleri son teklifleri olarak kabul edilir.

(8) Sıralama ihalesi sonucu teklifleri aynı olan kuruluşlar arasındaki sıralama önceliği,
kur’a ile belirlenir. 

(9) Artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon başkanı, üyeleri
ve teklif sahiplerince imzalanır.

(10) Sıralama ihalesinin tamamlanmasından sonra kuruluşlar, nihai tekliflerine göre en
yüksek artırımı teklif eden kuruluş birinci sırada olacak şekilde; tekliflerinin yüksekliğine göre
en düşük teklifi veren kuruluşa kadar sıralanır.

Sıralama ihalesi saatinden önce sıralama ihalesinin iptal edilmesi
MADDE 20 – (1) Üst Kurul, gerekli gördüğü hallerde sıralama ihalesi saatinden önce

sıralama ihalesini iptal edebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle sıralama ihalesinin iptal edildiği ilan

edilir. Bu aşamaya kadar şartname alanlara ve teklif vermiş olanlara sıralama ihalesinin iptal
edildiği, ayrıca tebliğ edilir. Sıralama ihalesinin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün tek-
lifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın teminatlarla birlikte isteklilere iade edilir.
Sıralama ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üst Kuruldan herhangi bir hak talebinde
bulunulamaz.

(3) Sıralama ihalesinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek
yeniden sıralama ihalesine çıkılır.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                23 Aralık 2018 – Sayı : 30634



Sıralama ihalesi komisyonunun sıralama ihalesini yapıp yapmamakta serbest
olması

MADDE 21 – (1) Sıralama ihalesi komisyonu gerekçesini belirtmek koşuluyla sıralama
ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun sıralama ihalesini yapmama kararı kesindir.
Sıralama ihalesinin yapılmaması halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Üst Kurul bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

Sıralama ihalesi kararında belirtilmesi gereken hususlar 
MADDE 22 – (1) Sıralama ihalesi kararında isteklilerin ticari unvanları, teklif ettikleri

bedeller, hangi yayın tipi, türü ve tekniği için teklif verildiği, sıralama ihalesinin hangi tarihte,
hangi istekliler üzerine ve hangi gerekçelerle bırakıldığı, sıralama ihalesi yapılamamış ise ne-
denleri belirtilir. 

Sıralama ihalesi kararının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 23 – (1) İhale komisyonu, sıralama ihalesi sonuçlarını beş iş günü içerisinde

Üst Kurulun onayına sunar, Üst Kurul, en geç on gün içerisinde sıralama ihalesinin onaylan-
masına ya da iptaline karar verir. Üst Kurulun kararı, Üst Kurulun internet sitesi dahil uygun
yöntemlerle duyurulur.

(2) Sıralama ihalesinin onaylanmaması veya iptal edilmesi durumunda, yeniden sıra-
lama ihalesine çıkılır. 

Kesinleşen sıralama ihalesi kararının bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Sıralama ihalesi sonucu, sıralama ihalesi kararının onaylandığı Üst

Kurul karar tarihini izleyen en geç on işgünü içinde, sıralama ihalesi üzerine bırakılanlar dâhil
sıralama ihalesine teklif veren tüm kuruluşlara tebliğ edilir. 

(2) Sıralama ihalesi üzerine bırakılan kuruluşlara yapılan tebligatta tebliğ tarihini izle-
yen tarihten itibaren on günden az olmamak üzere sıralama ihalesi şartnamesinde belirtilen
süre içinde kesin teminatı vermesi bildirilir. 

(3) Sıralama ihalesi kararının Üst Kurul tarafından iptal edilmesi durumunda da istek-
lilere aynı şekilde bildirim yapılır. Üst Kurul bu nedenle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

Kesin teminat ve isteklilerin görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) Yayın lisansı verilmesinden önce, sıralama ihalesi üzerinde kalan

kuruluşlardan ihale sonucu oluşan bedel üzerinden hesaplanmak suretiyle %25 oranında kesin
teminat alınır. Verilen süre içinde kesin teminatı vermeyen kuruluşlar lisans alma ve multipleks
tahsisi hakkından vazgeçmiş sayılır ve bunların geçici teminatları irat kaydedilir. Yayın lisans
ücretinin tamamının ödenmesi sonrasında kesin teminat kuruluşa iade edilir. Yayın lisans ücreti
taksitlerinden herhangi birisi zamanında ödenmediği takdirde kesin teminat Üst Kurula irat
kaydedilir. 

(2) Sıralama ihalesi üzerinde kalan kuruluşlar kesin teminatı sıralama ihalesi şartna-
mesinde belirtilen usule göre yatırmak ve yayın lisansını almak zorundadır. Kesin teminatın
verilmesini müteakip geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan kuruluşların geçici temi-
natları Üst Kurula irat kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Şartlar

Teknik şartlar
MADDE 26 – (1) Yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca belirle-

nen teknik şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. 
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Yayın sistemleri 
MADDE 27 – (1) FM yayınlarında aşağıda belirtilen sistemler kullanılır:
a) FM (VHF) radyo yayını, ITU-R BS. 450’de belirtilen standartlara göre frekans

modülasyonlu monofonik ve stereofonik ses yayını sistemi kullanılarak yapılır. Frekans Modü-
lasyonlu radyo yayınıyla birlikte yapılan FM-RDS (Radyo Data Sistemi) bilgi yayınında,
ITU-R BS. 643’te tanımlanan EN 50067 Standardı kullanılır.

b) Sayısal radyo yayınları, ulusal ve ITU-R standartları ve teknik parametrelere uygun
olarak Üst Kurulca belirlenecek teknik parametre ve standartlara göre yapılır.

(2) VHF ve UHF bandlarından yapılan karasal sayısal televizyon yayınları, DVB-T2
ve Üst Kurulca belirlenen video kodlama tekniği ile ulusal ve ITU-R standartlarına ve teknik
parametrelere göre yapılır. Televizyon yayınları 16:9 (geniş ekran) formatında yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahsis İşlemleri ve Yayın Lisansı Verme

Tahsis ve yayın lisansı verilmesi
MADDE 28 – (1) Yapılan sıralama ihalesi sonucunda yayın lisansı alma hakkını elde

eden kuruluşlara sıralama ihalesi sonucuna göre frekans veya multipleks kapasitesi tahsis edilir
ve Üst Kurulca yayın lisansı verilir. 

(2) Yayın lisans süresi on yıldır. Lisans süresinin başlangıcı, karasal televizyon veya
radyo yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihtir. Lisans süresi sonunda veya herhangi bir
nedenle boşalan karasal yayın kapasitesi Üst Kurulca yeniden ihale edilir.

(3) Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisans haklarını devredemez.
Yayın faaliyetine devam etmeme kararı alan kuruluş, lisansını Üst Kurula iade eder.

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayınlarını lisans belgesinde belirtilen yayın türü
ve tekniğine uygun olarak yapmak zorundadır. 

(5) Karasal yayın lisansı alan kuruluşlar en geç iki yıl içinde kendilerine tahsis edilen
multipleks kapasitesi veya frekansların tümünden yayına geçmek zorundadır. Aksi halde yayın
lisansının verilmesi için Kanunda aranan şartlar ihlal edilmiş sayılır. 

Yayın lisans ücretinin ödenmesi 
MADDE 29 – (1) Sıralama ihalesi sonucu oluşan yayın lisans ücretleri, birinci taksiti

lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla kalan taksitler takip eden her yılın
Şubat ayının son gününe kadar ödenecek şekilde on eşit taksitte ödenir. 

Yayın lisansının iptali, yaptırımlar
MADDE 30 – (1) Yayın lisansı verilmesi için Kanunda ve bu Yönetmelikte aranan şart-

lardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları ye-
rine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen istenen şartları yerine getir-
meyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilme-
mesi halinde ise, ilgili kuruluşun karasal yayın lisansı iptal edilir. 

(2) Yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit
edilen kuruluşun yayın lisansı iptal edilir. 

(3) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ila-
nından doğan mücbir sebeplerle veya Üst Kurulca kabul edilecek benzeri nedenlerle yayın hiz-
metini yerine getiremeyen kuruluşların talepleri halinde yayın lisansı iptal edilir. Bu durumda
kalan süreye ilişkin yayın lisans ücreti iade edilir. 

(4) Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici ola-
rak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile
tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin
günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri
uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürle-
nerek kapatılır.
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(5) Yayın lisansı olmasına rağmen, lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz karasal ve-
rici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen izinsiz
yayına devam edenler hakkında dördüncü fıkrada belirtilen müeyyide uygulanır.

(6) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, uluslararası düzenlemeler ve millî frekans
planı çerçevesinde Üst Kurulun görüşünü alarak frekans bantlarında değişiklik yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Diğer Kamu Yayınları

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları
MADDE 31 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, karasal ortamdan gerçekleşti-

receği yayın hizmetlerinin sayısını ve kapsama alanlarını Üst Kurula bildirir. Bu taleplerin
hangi oranda karşılanacağına frekans planları çerçevesinde Üst Kurulca karar verilir.

(2) Karasal radyo yayınları için uygun görülen frekanslar ile karasal sayısal yayınlar
için bir multipleksten az olmamak üzere uygun sayıda multipleks kapasitesi, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumuna tahsis edilir. 

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen frekanslar ve multipleks kapasitesi
ile en az dört karasal televizyon ve dört karasal radyo yayını yapılır. Tahsis tarihinden itibaren
iki yıl içinde kullanılmayan veya kullanımına son verilen frekanslar ve multipleks kapasitesi
Üst Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

(4) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilecek multipleks kapasitesi, radyo
yayın frekansı ve set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarındaki sıralama numarası sıralama
ihalesinden önce Üst Kurulca belirlenir.

(5) Tahsisten sonra, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilave karasal yayın ihtiya-
cının ortaya çıkması hâlinde, bu talep kapasite imkânları ölçüsünde ve bu maddede belirtilen
hususlar çerçevesinde Üst Kurulca değerlendirilir.

(6) Set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarının havadan güncellenmesi (OAD) için
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen multipleks kapasitesinden en az 300
Kbit/s’lık bir kapasite ayrılır. 

Diğer kamu yayınları
MADDE 32 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla

karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapıla-
cak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve/veya televizyon yayını yapa-
bileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. 

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına frekans
veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Frekans ve Multipleks Kapasitesi Kullanım Ücreti

Frekans ve multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücretinin hesaplanması ve ödenmesi
MADDE 33 – (1) Karasal ortamdan yapılacak radyo ve/veya televizyon yayın hizmeti

için tahsis edilmiş multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için kamu ve özel medya hizmet
sağlayıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınır. 

(2) Frekans ve multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücreti hesaplanması her bir verici
istasyonu için olmak üzere, karasal sayısal TV frekans planı ve karasal FM radyo frekans planı
esas alınarak, karasal radyo/televizyon etkin yayın güçleri, her bir yayın istasyonu tarafından
kapsanan nüfus ile yayın yapılan iller itibarıyla ilgili kurum tarafından belirlenen gelişmişlik
endeksini gösteren istatistik verilerine göre Üst Kurulca hesaplanır. 

23 Aralık 2018 – Sayı : 30634                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



(3) Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak, her bir karasal verici istasyonunda
kullanılan, radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi için, yıllık kullanım ücreti, Türk Lirası
cinsinden;

a) Radyo yayını yapan kuruluşlar için: RYKÜ = GE x YK x RK x K1 formülüne göre,
b) Multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar için: MYKÜ = GE x YK x MK x K2 for-

mülüne göre, 
hesaplanır.
(4) Karasal vericilerle analog televizyon ve/veya radyo yayını ve/veya sayısal radyo/TV

yayını yapan kamu ve özel yayıncı kuruluşların her bir verici istasyonunda kullandıkları frekans
ve/veya multipleks kapasitesi için, Üst Kurula ödeyecekleri yıllık kullanım ücretinin hesap-
lanmasına esas katsayılar sırasıyla;

a) Karasal radyo yayını yapan kuruluşlar için RK: 1,
b) Multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar için MK, aşağıdaki Tablo 1’de belirtilen

sayılar olarak belirlenmiştir.
Tablo 1:
Multipleks kapasitesi MK sayısı
0 Kbit/s – 0.99 Mbit/s 1
1- 1.99 Mbit/s 2
2- 2.99 Mbit/s 3
3- 3.99 Mbit/s 4
4- 4.99 Mbit/s 5
5- 5.99 Mbit/s 6
6- 6.99 Mbit/s 7
7- 7.99 Mbit/s 8
8- 8.99 Mbit/s 9
9- 9.99 Mbit/s 10
10 ve üzeri 11
c) Etkin yayın gücü ve kapsanan nüfusa göre uygulanacak yayın katsayılarını gösterir

YK tablosu EK-1’de, il bazında gelişmişlik endeksi (GE) katsayıları EK-2’de yer almaktadır.
ç) Frekans ve multipleks kapasitesi kullanım ücreti katsayıları (K1 ve K2), her yıl Üst

Kurulca belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayımlanır ve o yılın Ocak ayından itibaren
uygulanır.

(5) Kapsanan nüfus ve etkin yayın gücü değerleri ile gelişmişlik endeksini gösteren
istatistiki veriler ve bu verilerde olabilecek değişiklikler Üst Kurulun internet sitesinde yayım-
lanır ve kanuni zorunluluk olmadığı sürece Ocak ayından itibaren uygulanır.

(6) Üst Kurulca tespit edilerek tahakkuk ettirilen ücretler, her yılın ocak, nisan, temmuz
ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ve belirtilen ayların son iş gününe kadar kuru-
luşlar tarafından ödenir. Yayın lisans ücretleri ve yıllık kullanım ücretleri üzerinden tahsil edi-
lecek varsa vergi ve diğer yasal yükümlülükler peşin olarak tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik gereğince yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri ile 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 – (1) 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo

ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayısal yayına geçiş dönemi 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karasal sayısal yayına geçiş uygulama takvimi Üst Kurulca

hazırlanır.
(2) Geçiş döneminde analog televizyon yayınlarına devam edecek kanal sayısını belir-

lemek üzere Üst Kurulca geçiş dönemi analog televizyon uygulama planı hazırlanır. Sıralama
ihalesi sonucuna göre bu Planda öngörülen analog televizyon kanal sayısı kadar yayıncıya,
analog yayınlarına devam etmesine izin verilir. Analog televizyon yayınlarının oluşturacağı
enterferans problemlerinin çözümünde uluslararası anlaşmalar uygulanır. 

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun mevcut analog yayınlarından ne kadarının
geçiş döneminde her bir verici istasyonunda yayın yapabileceğine, istasyon yerlerindeki analog
kanal sayısı dikkate alınarak, sıralama ihalesi öncesinde Üst Kurulca karar verilir ve Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumuna bildirilir. 

(4) Sayısal yayına geçiş aşamasında bir emisyon noktasında aynı yayının hem analog
hem sayısal olarak yayınlanması durumunda, analog yayın sona erene kadar olmak üzere, o
emisyon yerinde sadece analog televizyon yayını için kanal/frekans yıllık kullanım ücreti
29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karasal Ortamda Yayında Olan
Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık
Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir. 

(5) Karasal yayın lisansları için sıralama ihalesinin yapılmasının ardından tahsise hak
kazanmayan kuruluşların karasal yayınları bir ay içinde Üst Kurulca durdurulur. 

İzinsiz kanal/frekans veya standart dışı verici kullanımı 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, kullanımlarına verilen kanal,

frekans veya multipleks kapasitesi haricinde kanal, frekans veya multipleks kapasitesi kulla-
narak yayın yapamazlar. İzinsiz kanal, frekans veya multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar,
bu yayınlarını durdurmaları için uyarılır ve uyarıya rağmen yayınlarını durdurmadıkları tak-
dirde Üst Kurulca vericileri mühürlenerek kapatılır ve Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne
göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

(2) Kuruluşlar, Üst Kurulca belirlenen standart karasal verici çıkış gücü üzerinde verici
çıkış gücü kullanarak yayın yapamaz.

(3) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, kuruluşların kulla-
nımına verilen kanal ve frekansların, Üst Kurulca belirlenen standartlara uygun olmayan karasal
vericiler ile kullanılması, Üst Kurulca istenilen teknik düzenlemelerin yapılmaması veya Üst
Kurula bildirdiği ve Üst Kurulca onaylanan gücün üstünde yayın yaptığının sonradan tespit
edilmesi halinde, ilgili kuruluşa vericisini standartlara uygun hale getirmesi veya gerekli teknik
düzeltmeyi yapması için onbeş gün süre verilir. Bu süre içerisinde vericinin Üst Kurulca iste-
nilen standarda uygun hale getirilmemesi ve yayına devam etmesi halinde cihazlar Üst Kurulca
mühürlenerek kapatılır ve haklarında Kanunun 33 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(4) Bir kuruluşun aynı emisyon noktasında birden fazla kanal, frekans ve multipleks
kapasitesi kullanmasına izin verilmez. Böyle bir durumun tespiti halinde Üst Kurulca uygun
görülen kanal, frekans ve multipleks kapasitesi boşaltılır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve uy-

gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-

letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme

Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şun-

lardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler.

b) Tasarım, plan, proje, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, resto-

rasyon, peyzaj, deney, değerleme, ekspertiz, teknik kontrol, kalite kontrol, standartlara uygun-

luk kontrolü, fizibilite etüdü, sentez, analiz, tetkik, ölçme, ölçü ayarı, kalibrasyon ve diğer mal

ve hizmet üretimleriyle bunlara ilişkin işler.

c) Faaliyet alanıyla ilgili olarak her türlü basım ve yayım işleri.
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ç) Sportif alanlarda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik

danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve ge-

liştirmeye yönelik hizmetler.

d) Havacılık ve uzay alanında; her türlü kurs-seminer düzenlenmesi, bakım-onarım,

genel havacılık ve eğitim amaçlı ticari hava taşımacılığıyla bunlara ilişkin işler.

e) Proje hazırlama, rapor verme, bilgisayar hizmetleri, danışmanlık, kültür, sanat,

eğitim-öğretim, sertifika, test, anket, tanıtım programlarının; hazırlanması, uygulanması, or-

ganizasyonu, ölçme ve değerlendirilmesiyle bunlara ilişkin işler.

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs vb. bilimsel etkinliklerin ge-

rektirdiği her türlü hizmetler.

(2) İşletme, Rektörün iznini önceden almak koşuluyla faaliyet alanına giren iş ve hiz-

metlerin satılmasını ve/veya pazarlamasını yapabilir.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim

Kuruludur. Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Yönetim Ku-

rulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğ-

retim üyeleri arasından seçilecek 3 kişi ve 1 muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam 5 kişiden

oluşur. Yürütme Kurulu, ilgili rektör yardımcısının çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt ço-

ğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygu-

lama merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esas-

lara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner

Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp

Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalında görevli öğretim üyelerinden oluşan

kurulu,
c) Cerrahi tıp bilimleri akademik kurulu: Cerrahi tıp bilimlerinde görevli öğretim üye-

lerinden oluşan kurulu,
ç) Dahili tıp bilimleri akademik kurulu: Dahili tıp bilimlerinde görevli öğretim üyele-

rinden oluşan kurulu,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve diğer sorunlarıyla il-

gilenen bölüm/program başkanının önerisi üzerine Dekanlıkça görevlendirilen öğretim elema-
nını,

e) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken,

teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları,
proje, stajlar ve mezuniyet tezi gibi çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

g) Ders kurulu: Dönem I, II ve III eğitim programlarını oluşturan ve entegre sisteme
uygun olarak hazırlanan farklı derslerin bir arada yer aldığı zaman dilimini,

ğ) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
h) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
ı) Entegre sistem: Dönem I, II ve III eğitim programlarında farklı derslerin benzer ko-

nularının bir arada yer aldığı eğitim-öğretim modelini,
i) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Fakülte Akademik Kurulu: Anabilim dallarında görevli öğretim üyelerini,
k) Fakülte Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kuru-

lunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Yöne-

tim Kurulunu,
m) İntibak komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyele-

rinden oluşan komisyonu,
n) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi

ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,
o) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Fakülte Kurulu tarafından Fakültede görevli

öğretim üyeleri arasından seçilerek en az beş kişiden oluşan komisyonu,
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ö) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

p) Ön hekimlik: Dönem VI eğitim programında klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar
uygulamalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,

r) ÖİDB: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
s) Seçmeli ders: Öğrencinin alan içinden veya dışından ilgili dönem seçmeli grubundan

seçtiği ve başardığı dersleri,
ş) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
t) Staj: Dönem IV, V ve VI eğitim programlarında klinik bilimlere bağlı anabilim dal-

larında uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,
u) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,
ü) Temel tıp bilimleri akademik kurulu: Temel tıp bilimlerinde görevli öğretim üyele-

rinden oluşan kurulu,
v) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
y) Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak

zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunca önerilen,

Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim aşamaları
MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde

yapılan eğitim-öğretim üç aşamadan oluşur:
a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem I, Dönem II

ve Dönem III olmak üzere üç dönemden ibarettir.
b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar ça-

lışmalarını içeren ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem IV ve Dönem V olmak
üzere iki dönemden ibarettir.

c) Ön Hekimlik: Dönem VI eğitim programı içerisinde yer alan, klinik, poliklinik ve
laboratuvar çalışmalarını içeren, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim-öğretim şekli
MADDE 7 – (1) I., II. ve III. dönemde entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre

sistemde probleme dayalı öğrenim ve mesleki beceri eğitimleri verilir. IV., V. ve VI. dönemde
eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası uygulanır.

(2) Ortak zorunlu derslerde ders geçme esası uygulanır. Mezun olabilmek için öğren-
cinin dersleri mezuniyete kadar başarması gerekir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Öğrenciler öğrenimlerini azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorun-

dadırlar. Fakülteden bu süre içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan
öğrencilik statüleri devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kabul ve kayıt
MADDE 9 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemi üst kurumlar,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde
yapılır. Öğrenciler, ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelerle e-devlet üzerinden ya da şahsen
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veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını
yaptırır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.
Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 10 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden elek-
tronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanının ders kaydını onaylaması ile kaydı yenilenir.

(2) Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Ku-
rulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde ders kaydı yaptırabilir.
Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez,
öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süre-
sinden sayılır.

(3) Öğrenci, her yarıyıl başında, ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen miktarda ve sü-
rede öğrenim ücretini/öğrenci katkı payını ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğ-
rencilerin teorik, pratik, klinik dersler ve sınavlara katılma ile klinik uygulamalar hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Ayrıca
ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt ye-
nilemiş sayılmaz.

(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan
derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(5) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere
60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Altı yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin
almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 360 AKTS’dir.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sü-
relerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt
yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Fakülteye yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senatoda belirlenen esaslar çerçe-
vesinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Yatay geçişler, öğrencinin ÖSYM’nin yaptığı sınavdaki Üniversite giriş puanının
%70’i ile okul başarı ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puan üzerinden değerlendi-
rilir.

Muafiyet
MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, yükseköğretim kurumları arası ve

Üniversite içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, ilk kayıt olduğu yarıyılın başında,
daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için
muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebin eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta
içinde yapılması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşılıkları trans-
kriptine işlenir. Başarı ortalamasına katılır.

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayıla-
bilmeleri için muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az CC harf notu
veya karşılığı olması gerekir. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden
muafiyet hakkı verilenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil
edilir.
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(3) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin
tümünden en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir.

(4) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin han-
gilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak ko-
misyonunun görüşünü alarak karar verir.

(5) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine
sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, İzinler, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

Derslere devam
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam şartına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenci I., II. ve III. dönemde yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için,

o ders kurulunda yer alan teorik derslerin %70’ine, pratik uygulamaların %80’ine katılmak zo-
rundadır.

b) IV. ve V. dönemde, her staj için, teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine,
VI. dönemde ise her bir staj süresinin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır.

c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili ders ku-
rulunun veya stajın sınavlarına giremezler.

ç) Seçmeli derslere devam zorunluluğu diğer derslerde olduğu gibidir. Klinik Tıp Bi-
limleri ve ön hekimlik aşamalarında alınan sağlık raporu devamsızlıktan sayılır.

İzinler
MADDE 14 – (1) Öğrenci anabilim dalı akademik kurulunun oluru ve Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile eğitim öğretimin Klinik Tıp Bilimleri ve ön hekimlik aşamalarında stajlardan
bir tanesini yurt içi veya yurt dışındaki bir başka üniversitede yapabilir.

Mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge
ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul
edilmez.

(2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğ-
rencilerin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle
eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve Fakülte
Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl
için kaydı dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlem-
lerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının
sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam
edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 16 – (1) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olması.
c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına

kayıtlı olması.
ç) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi üzerine Üniversite ile

ilişiği kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Puan, Harf Notu ve Katsayı Başarı Notları, Başarı Denetimi, Sınavlar, Stajlar,

Not Değerlendirmeleri

Puan, harf notu ve katsayı başarı notları
MADDE 17 – (1) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Bu sisteme göre puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Başarı Not Katsayı Başarı Derecesi
85 – 100 AA 4.0 Başarılı (pekiyi)
80 – 84 BA 3.50 Başarılı (iyi-pekiyi)
75 – 79 BB 3.00 Başarılı (iyi)
70 – 74 CB 2.50 Başarılı (orta-iyi)
60 – 69 CC 2.00 Başarılı (orta)
00 – 59 FF 0.00 Başarısız
00 – 0 DZ 0.00 Başarısız

(2) Muafiyet sınavı sonucunda başarılı olarak değerlendirilen ve başka bir yükseköğ-
retim kurumundan başarılmış, muaf kabul edilen derslerin notu birinci fıkradaki tabloda yer
alan harf aralığına dönüştürülerek o dersin notu olarak işlenir. Genel not ortalamasına katılır.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Başarı notu FF, DZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan
diğer seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli
dersten aldığı başarı notu geçerlidir. Ancak seçmeli dersini değiştiren öğrencinin bu dersin öğ-
renim ücretinin hesaplanmasında seçmeli dersini değiştirmesi bu dersi ilk kez alıyor şeklinde
değerlendirilmez. Bu öğrencinin seçmeli dersi kaçıncı kez aldığı dikkate alınarak harç işlemleri
yapılır.

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 18 – (1) Tüm dönemlerde entegre dersler, stajlar ve ortak zorunlu derslerin

kredilendirilmesi ilgili dönem koordinatörlüğünün önerisi ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Ko-
misyonunca belirlenir. Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan şekli ile Senatonun onayına
sunulur.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun dörtlük sistem başarı notu ile çarpımı o
dersin ağırlıklı notudur.

(3) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı
derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit
edilir.

(4) Öğrencinin kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının top-
lamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son
harf notu dikkate alınır. Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önce bir yük-
seköğretim programından mezun olan veya ayrılanların Fakülteye intibaklarında önceki prog-
ramda aldıkları ve Fakülte Yönetim Kurulunca başarılı sayıldıkları derslere ilişkin daha önce
alınan notları transkripte işlenir, bu notlar dönem not ortalamasına dâhil edilir. Genel ağırlıklı
not ortalamasında değerlendirmeye alınır.

(5) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet notudur.
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Başarı denetimi
MADDE 19 – (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC

harf notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır.
(2) Ders planında belirtilen bütün zorunlu, teorik, pratik ve klinik derslerden başarılı

olamayan öğrenci bir üst sınıftan ders alamaz.
(3) Öğrenci seçmeli dersleri öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı

yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır
ve bir üst döneme geçmede bu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim; I., II. ve III. dönemde her dersin ders konuları ara-

sında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş entegre sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde
bir yıl bir bütündür. IV., V. ve VI. dönemde ise her staj bir derstir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, De-
kanlıkça öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu
sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik
ve pratik olarak verdiği toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik sınavları her bir ders
kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve pratik dersler olarak en-
tegre sistem içinde yer alır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik

ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesap-
lanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Teorik Puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavın puanı hesaplanırken

baraj sistemi uygulanır. I., II. ve III. dönem için baraj uygulaması ders ve ders grupları şeklinde
yapılır. Buna göre, kurulu oluşturan her bir ders ve ders gruplarından %50’lik başarı sağlanmış
ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir. Fakat ders kuru-
lunu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’lik başarı sağlanamamış ise o ders veya
derslere ait teorik tam puanın %50’si ile alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değer-
lendirilir. Bulunan eksi puanlar, o ders veya derslerden alınan teorik puanlardan düşülerek o
ders veya derslere ait teorik puan hesaplanır. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar
toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik Puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının
puanına eklenir.

Dönem sonu sınavları
MADDE 22 – (1) I., II. ve III. dönemde her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı

bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı
yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu sınavında
olduğu gibidir. Ortak zorunlu dersler yarıyıllık işlenecek olup sınavları, vize, final ve bütünleme
sınavı olarak yapılır. Başarı notu vize ortalamalarının %40’ı ile final ve/veya bütünleme notu-
nun %60’ının ortalaması ile hesaplanır.
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Dönem sonu sınavlarında değerlendirme
MADDE 23 – (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak

sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik
sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde
belirlenir:

a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen
kurallar uyarınca yapılır.

b) Dönemi başarmak için, dönem başarı notunun en az CC olması gerekir.
c) I., II. ve III. dönemde, dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik

ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu sınavı puanının %40’ının toplanmasıyla bulunan puana
karşılık olan harf notudur.

ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en
az elli ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması
seksen ve üstü olan dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler. Bu
öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, harf notuna çevrilerek
dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ilgili
koordinatörlüğe yazılı başvuruları halinde dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava
giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.

d) TEBAD tarafından yürütülen uygulamalı derslerde uygulamaya katılmayan öğren-
cilerin puanlarından katılmadıkları dersler için Fakülte Kurulunca belirlenen oranda puan dü-
şürülür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde, sonuçlara

maddi hata gerekçesiyle Dekanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı
en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltil-
mesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incele-
meden sonra Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince
yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekan-
lığa bildirilir. Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Mazeret sınavı
MADDE 25 – (1) Ara sınavlara ve ders kurulu sınavlarına mazereti nedeni ile gireme-

yen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için, Fakülte Yönetim Kurulunca
belirtilen tarihlerde mazeret sınavı açılır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav
hakkı verilmez.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı
MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde

belirtilen eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her
stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve/veya pratik olarak gerçekleştirilir. Not tak-
dirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Pratik sınavlar en
az iki öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Staj sınavı, dönem sonu genel
sınavı niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır.

Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Dönem içinde veya dönem sonunda başarısız olduğu
stajın bütünleme sınavına girebilir. Dönem içindeki bütünleme sınavları, staj sonu sınavları ile
birlikte yapılır. Öğrenci bütünleme sınav hakkını dönem içinde veya dönem sonunda kullanmak
istediğine dair Dekanlığa yazılı dilekçe verir. Dönem sonu bütünleme sınavı, dönemin en son
stajının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları 21 günlük süre içinde
tamamlanır.
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(2) IV. ve V. dönemde bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğrenci
stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj ala-
mazlar.

(3) IV. ve V. dönemde son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj grup-
larından birisine intibakları dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde dö-
nem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj tak-
vimi çerçevesinde uygulanır.

(4) V. döneme ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını
aldığı halde başarısız olan ve ön hekimliğe başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere, bir
sonraki eğitim-öğretim yılı ön hekimlik başlama tarihinden önce bütünleme sınavına ek olarak
staj tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Bu
sınav son staj bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır, başarılı olanlar ön
hekimliğe başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.

Staj başarı notu
MADDE 28 – (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının %60’ı ile teorik sınav puanının

%40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun CC olması gerekir.
Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda anabilim dalı başkanlıkları tara-
fından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ve aritmetik ortalamaları ayrı ayrı belirtilerek
ve elde edilen staj başarı notu ile birlikte sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ön Hekimlik, Dönem Başarı Notu, Diplomalar ve Onur Belgeleri,

Mezuniyet ve Tebligat
Ön hekimlik
MADDE 29 – (1) V. dönemin tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön he-

kimliğe ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. Ön hekimlik süresi zorunlu ve/veya seç-
meli stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her
anabilim dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta dosyaları
ve epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve kli-
nikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlen-
dirme sonuçları anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç
iş günü içinde bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından yetersizlik alan öğrenci, mezun ola-
bilmek için, o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli staj mevcut ise bu stajın süresi ve hangi anabilim dallarında seçmeli staj
gruplarının oluşturulacağı, her yılın başında dönem koordinatörünün önerisi ile Mezuniyet Ön-
cesi Eğitim Komisyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Dö-
nem koordinatörlüğü, öğrencilerin seçmeli staj grup dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde be-
lirttikleri tercihlerini göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.

Dönem başarı notu
MADDE 30 – (1) IV., V. ve VI. dönemde dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait

stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için

gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı
ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00, her yıl için 60 AKTS ol-
mak üzere 360 AKTS tamamlamış olması gerekir.
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Diplomalar ve onur belgeleri
MADDE 32 – (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren

mezuniyet transkripti, kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya lisans diploması
ve kayıt olurken verdiği lise diploması verilir.

(2) Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya
hak kazanan öğrenciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması verilir. Dip-
lomasının basılamaması durumunda ise öğrenciye geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

(3) Bir dönem sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, o dö-
nem sonuna kadar alması gereken tüm ders, kurul veya stajları alarak başarılı olan ve dönem
ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler dönem yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila
3,49 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak tanımlanır. Bu niteliği taşıyan
öğrencilere, o dönem sonunda Dekanlıkça dönem yüksek onur/onur belgesi verilir.

(4) Altı dönem sonunda mezuniyetine karar verilen, disiplin cezası almamış ve mezu-
niyet genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arası olan öğrencilere onur belgesi, 3,50 ve üstünde
olan öğrencilere ise üstün onur belgesi verilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası Fakültede ilan edilmek suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş
bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki
mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Baş Koordinatör, Koordinatörler ve Görevleri

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Baş Koordinatör ve Koordinatör
MADDE 34 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu; Dekan ve Dekan yardımcıları,

Baş Koordinatör, Baş Koordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri ve TEBAD Başka-
nından oluşur. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon baş-
kanları ile Fakülte öğrenci temsilcisi de Dekanın davetiyle Mezuniyet Öncesi Eğitim Komis-
yonu çalışmalarına katılabilir. Dekan, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun başkanıdır.
Dekanın katılamadığı toplantılarda vekili Komisyona başkanlık eder.

(2) Baş Koordinatör ve Koordinatörler; Dekanın göstereceği öğretim üyesi üç aday ara-
sından Fakülte Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilirler. Baş Koordinatör ve her bir Koordinatör
için, kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi Dekan tarafından üç
yıl için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu-
nun tabii üyeleridir. Koordinatör yardımcıları, Koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve
Koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi Eğitim Komisyonuna davet
edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koor-
dinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Mezuniyet Öncesi
Eğitim Komisyonu tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

(4) Baş Koordinatör ve Koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardım-
cılarının da görev süresi sona erer.

Baş koordinatörün görevleri
MADDE 35 – (1) Baş Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Dönem Koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek,

yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama
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süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz
önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini
sağlamak ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

b) Dönem Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlen-
dirmek, son şeklini vererek Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dü-
zenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları ön-
lemek üzere programda değişiklik önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte de-
ğerlendirmek ve sonucu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna rapor halinde sunmak.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 36 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak baş koordina-

törlük ile birlikte Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.
b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bil-

dirmek.
ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açık-

lanmasını sağlamak.
e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkile-

rinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
f) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel gö-

rüşme oturumu düzenlemek.
g) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan

elde edilen eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri Baş Koordinatörlük
vasıtası ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna iletmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü malzemelerin bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programı için azami öğrenim süresi altı yarıyıldan oluşan üç

yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda

tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle

başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için Senato tarafından belirlenen gerekli akademik

ortalamanın sağlanması; seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla ta-

mamlanması gerekir. Akademik ortalamanın mezuniyet için gerekli not ortalamasının altında

olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda

tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için Senato tarafından belirlenen gerekli

akademik ortalamanın sağlanması; seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ba-

şarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın mezuniyet için gerekli not ortalamasının

altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/5/2017 30071

2- 22/11/2017 30248

3- 4/6/2018 30441
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2007 tarihli ve 26648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu mad-
desinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bir öğrencinin veteriner hekimliği uzmanlık öğretimine başlayabilmesi için; ilk 6
yarıyıl derslerinin tümünden başarılı olması, sonraki dönemlerde ise tüm derslerin devam şartını
yerine getirmiş olması koşulu aranır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/2007 26648

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/4/2008 26854
2- 25/11/2008 27065
3- 28/9/2011 28068
4- 18/9/2014 29123
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Sivas Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 
sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif 
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 

MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI 
MUHAMMEN 

BEDEL(TL) 
GEÇİCİ 

TEMİNAT(TL) 

KILAVUZ 5899 10 3.586,91 m2 3.048.874,00 91.466,22 

KILAVUZ 5899 12 3.613,46 m2 2.710.095,00 81.303,00 

KILAVUZ 5899 13 7.771,93 m2 5.828.948,00 174.868,50 

KARDEŞLER 6047 1 5.554,98 m2 4.444.000,00 133.320,00 

KARDEŞLER 5495 17 13.490,33 m2 3.373.000,00 101.190,00 
 
İhalesi; 04 OCAK 2019 Cuma günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir 

Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00. TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 
a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir 

belgenin ibrazı,  
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 
c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak girişim belgesi, 
d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 
e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 
f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içersinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi, 

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü 
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini 
taşımalarını gerekmektedir, 

i- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

j- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
1 - Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait 
olduğunun yazılması(dış zarf) 

2 - Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf) 

İlan olunur. 11339/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 

 



23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 

 



23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 

 

 



23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3A pafta, 14123 parsel üzerindeki 1024094 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Fikret AYTANIR (Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897)  

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 29.11.2018 

tarihli ve E:2018/2027-K:2018/2309 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fikret AYTANIR 

hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmı 19.12.2018 tarihli ve 

239259 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11335/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Karaman İli, Merkez İlçesi 857 ada, 19 parsel üzerindeki 1339224 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Mevlüt COŞKUN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19508, Oda Sicil No: 28515) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 04.12.2018 

tarihli ve E.2018/2080 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mevlüt COŞKUN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 

19.12.2018 tarihli ve 238538 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 11336/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Mahmut 

YAŞAR (Denetçi No: 21281, Oda Sicil No:64552) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.11.2018 tarihli ve E.2018/2307 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mahmut YAŞAR hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin yürütülmesi 19.12.2018 tarihli ve 238518 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 11336/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

25.01.2018 tarihli ve 16862 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi 

Selahattin ÇELEBİ (Denetçi No: 13442, Oda Sicil No: 12927) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 04.10.2018 tarihli ve E.2018/384-K.2018/1815 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarihli ve 30319 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Selahattin ÇELEBİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

19.12.2018 tarihli ve 238546 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11336/3/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

 

 11220/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
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 11221/1-1 

—— • —— 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden 

karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 

istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli 

ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) 

grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli 

personel alınacaktır. 
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GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
 

NİTELİK 

KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

001 Hemşire 55 

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümünden 4 yıllık Hemşirelik Lisans 

programından mezun olmak. 

002 
Sağlık Teknikeri 

(Anestezi Teknikeri) 
1 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği 

önlisans programından mezun olmak. 

003 

Sağlık Teknikeri 

(Laboratuvar 

Teknikeri) 

2 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık 

Laboratuvarı ve Tıbbi Laboratuvar Önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

004 
Sağlık Teknikeri 

(Radyoloji Teknikeri) 
3 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 

programından mezun olmak. 

005 
Sağlık Teknikeri 

(Perfüzyonist) 
1 

Pefüzyon teknikleri önlisans programından 

mezun olmak. 

006 
Sağlık Teknikeri 

(EMG+EEG) 
1 

Elektronörofizyoloji önlisans programından 

mezun olmak. 
 

1 - Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar 

hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel 

şartlar aranır. 

Genel Şartlar: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak, 

f) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak 

adaylara yapılacaktır.) 

2 - Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi 

veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden 

itibaren en az bir yıl geçmiş olmak. 
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3 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, 

4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

5 - Adaylar tabloda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebileceklerdir. 

Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine 

kadar) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Hatay 

M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire 

Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve 

istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi 

halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her 

kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı 

takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla 

yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna 

atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla 

sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri 

feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Başvuru Dilekçesi 

2 - Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı 

ve TC No.su yazılacak) 

3 - Öğrenim Belgesi (Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı) 

4 - 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6 - Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın 

adı, soyadı ve TC No.su yazılacak) 11243/1-1 



23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 11110/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 11109/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 11108/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 11107/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 



23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 
 11106/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 23 Aralık 2018 – Sayı : 30634 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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 11104/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar,

Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 Tarihli ve 8261, 8265, 8271,

8272, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281 ve 8282 Sayılı Kararları

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


