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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin

10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden

mezun olmak ya da dört yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik,

elektronik veya mühendislik bölümleri mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar

programcılığı sertifikasına sahip olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2012 28172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/4/2014 28963

2- 17/1/2015 29239

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Kasım 2015
PAZAR

Sayı : 29526



Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde eği-

tim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Aktif öğrenci: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden düzenli olarak eğitimine devam

eden öğrenciyi, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini, 
c) Çalışma grubu veya küçük grup uygulamaları: Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin

danışman bir öğretim üyesi eşliğinde belli bir bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alan-
da bir çalışma yaptığı, bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel analiz, verileri yorumlama
ve bilimsel bir çalışmayı sunma deneyimi kazandığı eğitim modülünü, 

ç) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 
d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının

birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü, 
e) Ders kurulu/staj not ortalaması: Dönem I, II ve III’te başarılı olarak tamamlanan dö-

nemin yıl boyunca girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını, Dönem IV, V ve
VI’da yıl boyunca alınıp başarılan stajların not ortalamasını, 

f) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının
planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin ölçme
değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
üye veya görevlisini, 

g) Dönem notu: Ders kurulu/staj not ortalaması ile dönem sonu genel sınavı veya bü-
tünleme sınavı notunun ağırlıklı ortalamasını, 

ğ) Fakülte: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini, 
h) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu, 
ı) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi, 
i) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Baş Koordinatörü, Baş Koordinatör

yardımcıları, Dönem I-VI Koordinatörleri, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Öğrenci Koordinatörü,
Çalışma Grupları Koordinatörü, ERASMUS Program Koordinatörü, AKTS Program Temsilcisi
ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni
koordinatörlerden oluşan kurulu, 

j) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
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k) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü, 
l) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu, 
m) Stajlar: Dönem IV, V ve VI’da klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak be-

ceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim mo-
düllerini, 

n) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları
halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi, 

o) Üniversite: Başkent Üniversitesini, 
ö) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıtlar 
MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır. Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar
ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin
kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. 

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, konuya
ilişkin Senato kararlarında belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, Türkçe dü-
zeyi yeterli düzeyde bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime başlayamaz. 

Eğitim-öğretim ücreti 
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl baş-

lamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri akademik takvimde be-
lirlenen tarihlerde iki taksit halinde ödenir. 

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden, Mütevelli Heye-
tinin belirlemiş olduğu gecikme faizi tahsil edilir.

(3) Stajlarını zamanında tamamlayamayan Dönem VI öğrencilerinden kalan staj süresi
üç aya kadar, üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %25’i, staj süresi altı aya
kadar, altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %50’si, staj süresi dokuz aya ka-
dar, dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %75’i, staj süresi on iki aya
kadar, on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır. 

(4) Tam burslu öğrenciler dışında eğitim-öğretim ücretini zamanında ödemeyen öğren-
cilerin kayıtları askıya alınır. 

(5) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci dekanlığına dilekçe ile başvururlar. Kay-
dı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftası sonuna kadar
%90’ı, ikinci haftası sonuna kadar %75’i, üçüncü haftası sonuna kadar %50’si iade edilir. Üçün-
cü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz. 

Yatay geçişler 
MADDE 7 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler 24/4/2010 tarihli

ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Li-
sans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Süresi, Eğitim Dili ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak

üzere her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az
otuz iki haftadır. 

Öğretim dili 
MADDE 9 – (1) Öğretim dili kısmen yabancı dildedir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde

de İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir. 
(2) Fakülteye kabul edilen tüm öğrenciler, İngilizce seviye tespit ve yeterlik sınavına

girerler. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yeterli olduğu belirlenen öğrenciler ile İngilizce ha-
zırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler, Fakülteye devam ederler. İngilizce bilgileri ye-
tersiz bulunan öğrenciler ise zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulur.

(3) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre programla ilişiği kesilir.

Eğitim şekli 
MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV, V ve

VI’da staj esasına göre yapılır. 
(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri

ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık
eğitim-öğretim süresince toplam en az 360 AKTS’lik yükü başarıyla tamamlamak zorundadır. 

(3) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak Koordinatörler Kurulu önerisi,
Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler hem mesleki
hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin ilk
haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine ve açılan derslerin kon-
tenjanlarına göre derslere yerleştirilir. 

(4) Fakültede mesleki İngilizce dersleri Dönem I, II ve III’te tıp dersleriyle uyumlu ola-
rak yürütülür ve ders kurulları içinde değerlendirilir. 

(5) Tıp Fakültesinde entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı
derslerde bütünlük bulunduğundan Dönem I, II ve III’te kurum dışı eğitim yapılmaz. Dönem
IV, V ve VI stajları Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde de yapılabilir. Kurum
dışı eğitim, öğrencinin dilekçe ile ilgili dönem koordinatörüne başvurması üzerine ancak Yö-
netim Kurulu kararı ile en fazla bir dönem olarak gerçekleşebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu 
MADDE 11 – (1) Derslere, laboratuvarlara, stajlara, uygulamalara ve öğretim eleman-

larınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan
öğrenciler, o ders kurulu veya stajda başarısız olmuş sayılır ve 21 inci madde hükümleri uygu-
lanır. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve ku-
rallar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

Mazeretler ve raporlar 
MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge

ile belgelendirmesi ve bu durumun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. 
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(2) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygu-

lama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor

süresinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor

Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu dönem koordinatörüne teslim eder. Öğrenci bu

süreler içinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak,

rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bu-

lunduğu süreler içinde sayılır. 

İzinler ve izinli sayılma 

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sos-

yal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yö-

netim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler için 2547 sayılı Kanun hükümleri

ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

(2) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makam-

larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya be-

raat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır. 

(3) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kal-

dıkları yerden devam ederler. 

(4) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın de-

vamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Yönetim Kuru-

lunca karar verilir. 

(5) İngilizce hazırlık sınıfındaki öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlü-

ğünün de görüşü alınır. 

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme 

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler.

Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si

izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin ka-

yıtları askıya alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II, III ve Çalışma Grubu ile İlgili Hükümler

Ders kurulu sınavı

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te ders kurulları sonunda yapılan kuramsal ve uy-

gulamalı sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci kuramsal

sınava girebilir ve bu durumda uygulamalı sınavdan sıfır almış sayılır. Ders kurulu içinde yer

alacak ölçme/değerlendirme yöntemleri Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

Çalışma grubu dersi ve notu 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, Koordinatörler Kurulunca belirlenen dönemler için se-

çecekleri belli bir konuda danışman bir öğretim üyesi gözetiminde dönem boyunca bilgiye

ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak poster, sözlü sunum ya da

panel şeklinde bir sunum hazırlar. Bu sunumlar her eğitim-öğretim yılı içinde öğrenci sempoz-

yumu adı verilen bir toplantıda öğretim üyelerinin değerlendirmesine sunulur. Öğrenciye yıl

boyunca katıldığı çalışma grubundaki ilgi ve başarısı göz önüne alınarak danışman öğretim

üyesi tarafından 100 üzerinden not verilir. 
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Dönem sonu genel sınavı 
MADDE 17 – (1) Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken

on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel
sınavı olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır. 

Bütünleme sınavı 
MADDE 18 – (1) Senatonun uygun görmesi halinde bir bütünleme sınavı yapılabilir.

Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra
yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel sınavına girmesi
gerektiği halde girmeyen veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem notu 60’ın
altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer. 

Sınav kapsamındaki derslerin sonuca etkisi 
MADDE 19 – (1) Bir sınavın kapsamındaki bütün derslerden elde edilen puanların top-

lamı o sınavın başarı notudur. Dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavında baraj uygula-
ması yapılır. Öğrencinin sınav kapsamında %50’nin altında not alarak başarısız olduğu her
ders için, o dersin toplam puanının %50’si ile öğrencinin aldığı puanın arasındaki farkın yarısı
sınav toplam puanından düşülür.

Dönem notu ve dönem geçme 
MADDE 20 – (1) Dönem notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu

sonu sınavlarının puan ortalamasının %60’ı, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav
puanının %35’i ile çalışma grubu puanının %5’i toplanarak elde edilir. Dönem geçme notu en
az 60’tır. 

(2) Ders kurulu sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem
sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin dönem notu ders kurulu sonu
sınavlarının puan ortalamasının %95’i ile çalışma grubu puanının %5’inin toplanması ile elde
edilir. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu istekle-
rini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır. 

Notlar 
MADDE 21 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile de-

receleri aşağıda gösterilmiştir: 
Notlar Dereceler 
90-100 Üstün başarı 
80-89 Pekiyi 
70-79 İyi 
60-69 Orta 
(2) Geçmez notlar şunlardır: 
a) F1 notu: Bir ders kurulunda veya stajda mazeretsiz devamsız öğrenciye verilir. Ders

kurulu ve staj sınavlarına girme hakkı yoktur ve puanı sıfırdır. Mazeret sınavı yapılmaz, stajı
ise tekrarlar. 

b) F2 notu: Bir ders kurulunda mazeretli devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu sına-
vına girme hakkı yoktur, puanı sıfırdır. Mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı
not ilgili ders kurulu notu yerine geçer. 

c) F3 notu: Ders kurulu sınavı, staj sınavı veya dönem sonu sınavına girme hakkı olduğu
veya gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenci sıfır alır. Dönem I, II ve III’te bütün-
leme sınavı, Dönem IV ve Dönem V’te staj bütünleme sınavına girebilir. 
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ç) F4 notu: Dönem notu veya staj notu 60’ın altında olan öğrencilere verilir. Dönem

veya stajı tekrarlar. 

d) F5 notu: Dönem I-VI’da öğretim yılı boyunca devamsızlık süresinin Senato tarafın-

dan belirlenen azami süreleri aşması durumunda öğrenci dönem sonu genel sınavı ve bütünleme

sınavına giremez, dönem notu olarak sıfır puanı alır. Bu durumda Dönem I, II veya III’te dö-

nemi, Dönem IV, V ve VI’da başarısız olduğu stajları tekrarlar. 

Tıp dışı derslerde başarının değerlendirilmesi 

MADDE 22 – (1) Tıp eğitim programında yer alan tıp dışı derslere de devam zorunlu-

dur ve bu derslerin sınavları, 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine

göre ilgili birimlerce yapılır. Dönem sonu notu başarılı veya başarısız olarak belirtilir. Bu not

mezuniyet başarı derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz. 

(2) Derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim

yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına gir-

mekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz. 

Dönem tekrarı 

MADDE 23 – (1) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dö-

nemi tekrarlar. 

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj sınavı ve notu 

MADDE 24 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda kuramsal ve uygulamalı olarak

yapılan sınava staj sınavı adı verilir. Staj sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. 

(2) Staj sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye F1 notu verilir ve stajı

tekrarlar. 

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı 

MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci, bu stajların Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde açılacak olan bütün-

leme sınavına, bulunduğu dönemin son stajının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir

gün sonra alınır. Bu not staj notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğren-

ciye, akademik takvim elverdiği takdirde bu staj veya stajları, staj takvimine uygun olarak tek-

rarlama hakkı verilir. Staj sonundaki sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci, stajı tekrarla-

maz, o dönemdeki ilgili staj veya stajların akademik takvimdeki ilk staj sonu sınavına girebilir. 

Dönem notu 

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’te tüm staj sınavlarında başarılı öğrencilerin dönem

notu staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem VI, Mezuniyet Dereceleri ve Diplomalar

Aile hekimliği stajı - intörnlük 

MADDE 27 – (1) Dönem VI’da öğrencilerin staj başarısı; klinik, poliklinik, laboratuvar

ve saha çalışmaları, bir hekime yaraşır tavır ve davranışları, nöbetlere ve çalışma programına

8 Kasım 2015 – Sayı : 29526                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



karşı yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama, hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta,

hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri, bilimsel aktiviteleri, teorik bilgi

ve becerileri göz önüne alınarak ilgili stajın sorumlusu öğretim üyesince takdir edilir. Stajlarda

başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Dönem VI stajlarında başarısız

olan öğrenciler başarısız oldukları staj/stajları tekrar ederler. 

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süre dolduğunda bir ya da birkaç stajdan başarısız

olan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer. 

(3) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, staj notlarının ortalaması alınarak

hesaplanır. 

Genel not ortalaması,  mezuniyet ve mezuniyet dereceleri 

MADDE 28 – (1) Bir ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS, o dersin, ders

kurulunun ve stajın AKTS’si ile öğrencinin aldığı notun çarpımı ile bulunan sayıdır. 

(2) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen stajlar ve bütünleme sınavından alınan en

son not geçerlidir. 

(3) Ortalama, sonucun virgülden sonra iki hane yürütülmesi ile hesaplanır. 

(4) Genel not ortalamalarına göre mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir: 

Genel Not Ortalaması Dereceler 

90-100 Üstün başarı 

80-89 Pekiyi 

70-79 İyi 

60-69 Orta 

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması 

MADDE 29 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir: 

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması ve diploma eki: Dönem I ve II eğitimlerini

başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan

Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile verilir. 

b) Tıp doktorluğu diploması ve diploma eki: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönem-

lik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre 

MADDE 30 – (1) Öğrenciler,  yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları

akademik yıl başından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-

maksızın, tıp öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli

uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bi-

timinde hiç alınmamış stajı bulunan öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Azami süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilen-

memesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğren-

cilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite

ile ilişikleri kesilir.
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(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik

hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları stajlar-

dan, Ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2 sınavlarına girerler.

Bu sınavlar sonucu başarısız staj sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin, Üniversite Yö-

netim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde ba-

şarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen

bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-

rafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye

giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük

olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe olan tıp fakültelerinden birine

merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız staj sayısını beş veya daha aza in-

diren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için üç akademik yıl, ek sınavları almadan

başarısız staj sayısını beş staja kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar

için dört akademik yıl, bir stajdan başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları stajın

sınavlarına girerler. 

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir staj için, Mütevelli Heyeti tarafından belir-

lenen sınav ücretini öderler. 

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,

sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri stajları belirtir yazılı başvurularını Üniversite Öğ-

renci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 32 – (1) 31 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-

zanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Ku-

rulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süre-

since hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite Yönetim

Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlarda kopya 

MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Ayrıca bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre

işlem yapılır. 

Sınav sonuçları 

MADDE 34 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan

edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere

göstermekle yükümlüdür. 
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(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının ila-
nını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak iletirler. Bu başvurular bir hafta içinde
ilgili dönem koordinatörünce incelenerek sonuç Dekana iletilir. Sonuç Dekan tarafından öğ-
renciye yazılı olarak bildirilir. 

Mazeret sınavı 
MADDE 35 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen

ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Her ders
kurulu için mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca tayin edilen tarihte yapılır. Staj sınavı,
dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Ancak sağlık sorunu
gibi zorunlu hallerde öğrencinin başvurması, ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine fa-
külte yönetim kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilebilir. 

Ön şart ve dönem tekrarı 
MADDE 36 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci Dönem I,
II ve III’te kaldığı dönemi, Dönem IV, V ve VI’da kaldığı staj veya stajları aynı şekilde tekrarlar.
Bir döneme ait tüm stajlar başarılı bir şekilde tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez. 

Sınav günleri ve şekli 
MADDE 37 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez. 
(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bir araya getirileceği şekillerde ya-

pılabilir. 
(3) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttır-

mak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri sınava alabilir. Bu sınavlar eğer yapı-
lırsa %30’u geçmemek kaydıyla staj/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların staj/ders
notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir. 

(4) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından değişiklikler yapılabilir. 

(5) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte gir-
mek zorundadır. 

Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü 
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 40 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Azami sürelerin başlaması 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarı ile Fakültede ka-

yıtlı olan öğrencilerin azami süreleri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması ile başlar.
Yürürlük 
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, araş-

tırma ve geliştirme hizmetleri sunmak, eğitim vermek, kurs ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinde yapılan Ar-Ge faali-

yetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak,
b) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek,
c) Enerji alanında ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminer düzenle-

mek,
ç) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttır-

maya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,
d) Enerji güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak,
e) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının temin

edilmesi konusunda projeler geliştirmek ve yürütmek,
f) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak

yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bu-
lunmak,
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g) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,
ğ) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve benzeri yeni enerji kaynaklarının bulunması, yeni

enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak,
h) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde

çalışmalar yapmak,
ı) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında

ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak,
i) Enerji alanında çok disiplinli endüstriyel Ar-Ge çalışmaları yapmak,
j) Enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapmak,
k) Enerji alanında özel sektöre ve kamuya yönelik danışmanlık hizmetleri vermek,
l) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası ku-

rum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak,
m) Enerji alanında eğitim ve sertifikasyon hizmetlerinde bulunmak,
n) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-

mak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
o) Kentsel enerji sakınımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı
sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür
ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi
sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün
onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite

öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek
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beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle
görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görev-
lendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır, Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim
Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl-

lığına görevlendirilen en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu ku-
ruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu
üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte topla-
nabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağan-
üstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafın-
dan görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının

işbirliğiyle kadın sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araş-
tırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın sorunları konusunda duyarlı, bilgili
ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt

dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel
ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp
çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak,

b) Çağdaş insan hakları ilkelerine uygun haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını,
geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak,

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yar-
dımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak
sağlamak,

ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksinmeleri doğ-
rultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma
yapmalarını sağlamak,
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d) Merkezin amaçları arasında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak,
sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki persone-
linin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel
toplantılar düzenlemek,

f) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar
düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

g) Kadın sorunları, özellikle kadınların eğitimi sorunu konusunda diğer akademik ku-
rumlar, ilgili bakanlıklar, resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği
yapmak,

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve ka-
nıları düzeltmeye çalışmak,

h) Sosyal yardım sağlamak,
ı) Amacına uygun diğer benzeri etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere ortak olarak ka-

tılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Danışma Kurulu,
c) Müdür,
ç) Müdür yardımcıları.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi
biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlen-
dirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve ge-
rektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve karar-
larını oyçokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin Yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve kararlarını oyçokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

Müdür ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen ko-

nularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine ve geliştirilmesine, ilgili bi-

rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu
Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 11 – (1) Müdürün teklif edeceği iki kişi, Müdür Yardımcısı olarak görevlen-

dirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardım-
cılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının
görevleri de sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uy-
gulama Tebliğinin 2.3.1 - Başvuru bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için
yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişilerce (yönetim kurulu
başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin
yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile yetkilendirdiği kişilerce de yapı-
labilecektir. Başvuru formuna yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile imza
sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri veya ilgili idarelerce onaylı suretleri eklenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.3 -Prime Esas Kazançlar bölümünün üçüncü paragrafı
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4.5 -Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Gereğince Emekli
Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olu-
nanlar Yönünden Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Primlerinin
Ödenme Şekli ve Süresi bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.5 - Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Emeklilik Keseneği, Kurum Kar-
şılığı, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri ile Genel Sağlık Sigortası Primlerinin
Ödenme Şekli ve Süresi 

4.5.1 -Personel Mevzuatı Uyarınca Aylıksız İzinli Sayılanlar
4.5.1.1 -Prim Ödeme Yükümlüleri
a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve

kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar; 
Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişi-

leri olup olmadığına bakılmaksızın,
Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek

subay okulu öğrencilik süreleri de dâhil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu-
lunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2010 yılı Ocak
ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları
için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir. 

Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu
kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak su-
retiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel
sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.  

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlar; 

Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan ki-
şileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde, 

Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek
subay okulu öğrencilik süreleri dâhil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bu-
lunması halinde,

genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca 2011 yılı Mart
ayından itibaren aylıksız izinli oldukları süreler ile bu sürelerin sonunda göreve başlamaları
için tanınan yasal sürelerde Kuruma ödenir. 
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Muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu
kişileri bulunmayanların ise göreve başlamaları için tanınan yasal süreler dikkate alınmak su-
retiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süreye ilişkin genel
sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma ödenir.  

4.5.1.2 -Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanması
Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların genel sağlık sigortası primleri,

aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas derece, kademe, ek gösterge ve
kıdem hizmet süresi ve primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının he-
sabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre hesap edilecek emeklilik ke-
seneğine esas aylık tutarı üzerinden % 12 oranında tahakkuk ettirilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların genel sağlık sigortası primleri ise Kanunun 82 nci
maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin
olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban
aylık tutarına göre aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki tespit edilecek prime esas kazançları üze-
rinden %12 oranında tahakkuk ettirilir. 

4.5.2 -4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Uya-
rınca Aylıksız İzne Ayrılanlar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak
görev yapmakta iken bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonlar ile
sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,
4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile zorunlu sigortalı sayıldıklarından talepte
bulunmalarına bakılmaksızın aylıksız izinli sayıldıkları bu sürelerde;

Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanların %16 oranında emeklilik keseneği ve
%20 oranında kurum karşılığı ile %100 artış farklarının görev yaptıkları kamu görevlileri sen-
dikaları veya konfederasyonlarınca, %12 oranındaki genel sağlık sigorta primleri ise aylıksız
izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca,

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında ilk defa sigortalı olanların ise %9 sigortalı ve %11 işveren hissesi olmak üzere
toplam %20 oranındaki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ile %5 sigortalı ve %7,5 iş-
veren hissesi olmak üzere toplam %12,5 oranındaki genel sağlık sigortası primi görev yaptıkları
kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonlarınca

tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanların gerek sendikalar ve konfederas-

yonlar tarafından ödenmesi gereken emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları gerekse aylıksız
izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca ödenmesi gereken %12 oranındaki genel sağlık sigortası
primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ödenen
sürelerinin de emeklilik keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
suretiyle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden tahakkuk ettirilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında ilk defa sigortalı sayılanların sendikalar ve konfederasyonlar tarafından gönderil-
mesi gereken sigorta primleri, sendikalar ve konfederasyonlarca prim ödenen sürelerinin de
kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmek suretiyle aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki kendi
kadrosunun veya emsali kadronun Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirle-
necek prime esas kazanç tutarları üzerinden tahakkuk ettirilir.

4.5.3 -Kanunları Uyarınca Kurumlarından Aylıksız İzinli Sayılarak Başka Bir Ka-
mu Kurum veya Kuruluşunda Görev Alanlar

Kanunları uyarınca kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum veya
kuruluşunda görev yapanların genel sağlık sigortası primleri emeklilik keseneği ve kurum kar-
şılığı veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile birlikte aylıklarını ödeyen kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca ödenir.
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4.5.4 -Prim Belgelerinin Gönderilme Şekli, Süresi ve Ödenmesi 
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkra-

sının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan, personel kanunları uyarınca veya
4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izine ayrılanların gerek sendikalar ve konfederasyonlar
tarafından, gerekse aylıksız izinli sayıldıkları kamu kurumlarınca gönderilmesi gereken emek-
lilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarlarına ilişkin prim belgelerinin gönderilmesi ve
prim tutarlarının ödenmesi, personelin ücretsiz izne ayrıldığı tarihteki aylık ödenme zamanı
dikkate alınarak bu Tebliğin 4 numaralı bölümünde belirtilen şekilde ve sürelerde gerçekleştirilir.  

Ancak, kanunları uyarınca kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu ku-
rum ve kuruluşunda görev alanların prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesi hak-
kında görev yaptıkları kurumlarca yapılan aylık ödeme zamanı dikkate alınır.   

Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idareleri, muvazzaf askerlik görevini er veya erbaş
olarak yapanlardan bakmakla yükümlü olduğu kişileri bulunmayanların göreve başlamaları
için tanınan yasal süreler dikkate alınmak suretiyle terhis oldukları tarih ile göreve başladıkları
tarih arasında geçen süreye ilişkin genel sağlık sigortası prim belgelerini göreve başladığı tarihi
takip eden 10 gün içinde Kuruma vermeleri ve muhteviyatı prim tutarlarını da göreve başladığı
tarihi takip eden 15 gün içinde Kuruma ödemeleri halinde yükümlülüklerini yasal süresi içinde
yerine getirmiş sayılır. 

Bu Tebliğin 4 numaralı bölümünde belirtilen şekilde ve sürelerde prim belgelerinin Ku-
ruma verilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, emeklilik ke-
seneği ve kurum karşılığı ile prim tutarların ödenmemesi halinde ise Kanunun 89 uncu maddesi
uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

4.5.5 -Açığa Alınma veya Görevine Son Verilme Sonrası Görevlerine Tekrar İade
Edilenlerin Genel Sağlık Sigortası Primleri 

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuk-
lanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince tam veya eksik aylığa müstahak bulu-
nanların genel sağlık sigortası primleri, emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas ka-
zanç tutarının yarısı üzerinden tahakkuk ettirilerek Kuruma ödenir. 

Kanunlarına göre sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananlardan ise
birinci paragrafta belirtilen süreler için emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas kazanç
tutarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primlerinin alınması gerektiğinden, daha önce
emeklilik keseneğine esas aylıklarının/prime esas kazanç tutarının yarısı üzerinden tahakkuk
yapılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilmiş olan genel sağlık sigortası primlerinin, ilgili ay-
daki emeklilik keseneğine esas aylıklarının/primlerinin yarısı üzerinden ilave tahakkuklarının
yapılarak, karşılığı primlerinin bu sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları/primleri
ile birlikte Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

Görevine son verilenlerden daha sonra yargı kararı ile görevlerine tekrar iade edilenle-
rin, görevine son verildiği tarihten görevine tekrar başladığı tarihe kadar olan emeklilik kese-
neği ve kurum karşılıkları/primleri ile birlikte genel sağlık sigortası primi de tahakkuk ettirilerek
Kuruma ödenir. 

4.5.6 -Geçiş Hükümleri 
Prim ödeme yükümlüsü olan kamu idareleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince

emeklilik kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunanlar-
dan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait genel sağlık
sigortası prim belgelerini 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma vermeleri ve muhteviyatı prim tu-
tarlarını da aynı süre içinde ödemeleri halinde, söz konusu aylara ilişkin yükümlülüklerini yasal
süresi içinde yerine getirmiş sayılır. 

Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait genel
sağlık sigortası prim belgelerinin 25/3/2010 tarihine kadar Kuruma verilmemesi halinde Ka-
nunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, muhteviyatı primlerinin aynı süre içinde
ödenmemesi halinde ise 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.” 
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7.7.1 -Yemek Paraları (Yardımı) bölümünde yer alan örnek
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 300 TL
tutarında yemek parası ödenmiştir. (E) sigortalısının ilgili ayda hafta sonları (Cumartesi ve
Pazar günleri) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında fiilen çalışmadığı göz
önüne alındığında yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edi-
lecek tutar;

Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı
Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İs-

tisna tutarı=Aylık İstisna Tutarı,
29,55 TLX%6=1,77 TL (Günlük İstisna tutarı)
1,77 TLX20 Gün=35,40 TL (Aylık İstisna Tutarı)
300 TL–35,40 TL=264,60 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek yemek parası)”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7.7.2 -Çocuk Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan örnek

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Örnek- Aylık brüt ücreti 2.000,00 TL olan (E) sigortalısına 2012/Nisan ayında 3 ço-

cuğu göz önüne alınarak çocuk başına 100 TL çocuk zammı verilmiştir. Sigortalı (E) nin prime
esas kazancına dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X %2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)
Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı(İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,
886,50 TLX%2=17,73 TL(Tek Çocuk için İstisna Tutarı)
17,73 TLX2=35,46 TL (İki Çocuk için İstisna Tutarı)
300 TL–35,46 TL=264,54 TL (Prime Esas Kazanca dahil edilecek çocuk zammı)”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7.7.3 -Aile Zammı (Yardımı) bölümünde yer alan yemek

parası ve çocuk zammı hesaplamaya ilişkin formüller aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yemek parası için;
Brüt Günlük Asgari ÜcretX%6=Günlük İstisna tutarı
Yemek Parası Verilen Gün Sayısı (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)XGünlük İs-

tisna tutarı=Yıllık İstisna Tutarı,
Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca

Dahil Edilecek Yemek Parası,
Çocuk zammı için; 
Brüt Aylık Asgari ÜcretX%2=Aylık İstisna Tutarı (Tek Çocuk için)
Aylık İstisna Tutarı(Tek Çocuk için)XÇocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)X12 Ay=Yıllık

İstisna Tutarı,
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı–Yıllık İstisna Tutarı=Yıllık Prime Esas Kazanca

Dahil Edilecek Çocuk Zammı,”
MADDE 7 – Bu Tebliğin;
1) İkinci maddesi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
2) Üçüncü maddesiyle değiştirilen 4.5 - Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin

Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primleri ile Genel
Sağlık Sigortası Primlerinin Ödenme Şekli ve Süresi bölümünün;

a) 4.5.1.1 bölümünün (a) fıkrasının birinci cümlesi, 4.5.1.2 bölümünün birinci paragrafı,
4.5.3 bölümü, 4.5.4 bölümünün birinci, ikinci ve dördüncü paragrafı, 4.5.5 bölümü, 4.5.6 bö-
lümü 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4.5.1.1 bölümünün (b) fıkrasının birinci cümlesi, 4.5.1.2 bölümünün ikinci paragrafı
1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4.5.2 bölümü 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
3) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Kasım 2015 

PAZAR 
Sayı : 29526 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/6 
Karar No : 2012/6 
Mahkememizin (Kapatılan 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/1016 esas - 2012/201 karar) 

24.02.2012 tarih, 2010/6 esas, 2012/ 6 karar sayılı kararı ile; Gürcistan uyruklu Cumbberi ve 
Hanna'dan olma, 16.05.1977 D.lu, sanık Gela Macharashvılı hakkında; 10.04.2010 tarihinde 
müşteki Katerina Kosheleva'ya yönelik kasten yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/2, 62, 
52/2-3-4 maddeleri gereğince verilen 2.000 TL adli para cezasının 5271 Sayılı Yasanın 231/5-6-8 
maddeleri gereğince 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ancak 
sanığın gıyabında verilen iş bu karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 8934 
—— • —— 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO  : 2006/653 
KARAR NO : 2015/243 
DAVACI  : K.H, 
SANIK : HALĠL GÜLDEN, CABBAR ve HÜSNĠYE oğlu, 01/01/1981 

ADANA doğumlu, ADANA, YÜREĞĠR, KÖPRÜLÜ mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Esentepe Mah 2911 Sk No:5 Sultangazi/ 
ĠSTANBUL adresinde oturur. 

SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık 
SUÇ TARĠHĠ  : 10/11/2005 
KANUN MADDESĠ : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 142/1-b, 143,35/2,62,50, 53/1 

a,b,c,d,e, 53/3, 63,54/4 
VERĠLEN CEZA : 10 Ay Hapis Cezası 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 04/03/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile 
tebliğ olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 
bulunulmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yoluna itiraz edilebileceği hususu tebliğ olunur.  

 8939 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/408  

Karar No : 2015/142 Müt. 

Ġzin Tecavüzü suçundan hükümlü Ahmet Murat ve Hatice oğlu 25.04.1991 Mersin D.lu, 

Mersin, Akdeniz, Hamidiye Mah. Nfs. Kyt.lı Fethi Emre KARAMUK hakkında 3. Kor. K.lığı 

Askeri Mahkemesinin 12.05.2015 gün ve 2013/408-2015/142 Esas ve Müt. sayılı kararıyla; 

HÜKÜM 

Hükümlü Fethi Emre Karamuk hakkında Askeri Mahkememizin 12.06.2013 tarihli, 

2013/408-316 E- K sayılı kesinleĢmiĢ kararıyla izin tecavüzü suçundan verilen ve 10 ay süreyle 

kamuya yararlı bir iĢte çalıĢma yaptırımına çevrilen ON AY HAPĠS CEZASININ AYNEN 

ĠNFAZINA; 

Kararın, TCK'nın 50/6'ncı maddesi uyarınca DERHAL infazı için Askeri Savcılığa 

gönderilmesine, Kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde Mahkememize veya diğer adli 

makamlara verilecek bir dilekçeyle veya tutanak kâtibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak sözlü müracaatla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri 

Mahkemede itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen 

adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 - 29 

maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 8719 

————— 
Esas No : 2013/510 

Karar No : 2015/63 Müt. 

Zimmet suçundan sanık Abdulhamit ve Gülbarin oğlu 1989 D.lu, Malazgirt, Karıncalı Ky. 

Nfs. Kyt.lı Kasım YANIK hakkında 3. Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 12.03.2015 gün ve 

2013/510-2015/63 Esas ve Müt. sayılı kararıyla; 

HÜKÜM 

Hükümlü Kasım YANIK hakkında Askeri Mahkememizin 30.12.2010 tarihli, 2010/466-

1134 E-K sayılı kesinleĢmiĢ kararıyla zimmet suçundan verilen ve 3000 TL adli para cezasına 

çevrilen BEġ AY HAPĠS CEZASININ AYNEN ĠNFAZINA; 

Kararın, TCK'nın 50/6'ncı maddesi uyarınca DERHAL infazı için Askeri Savcılığa 

gönderilmesine, Kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde Mahkememize veya diğer adli 

makamlara verilecek bir dilekçeyle veya tutanak kâtibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak sözlü müracaatla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri 

Mahkemede itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen 

adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28 - 29 

maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 8720 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KESĠNTĠSĠZ VE GÜVENLĠ HABERLEġME SĠSTEMĠ PROJESĠ KAPSAMINDA 

SĠSTEM ODASI DONANIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı Kesintisiz ve Güvenli 

HaberleĢme Sistemi Projesi Kapsamında Sistem Odası Donanımı alımının teknik Ģartnamesine, 

donanım içerisinde yer alan Sunucunun HP, Dell veya Lenovo markalarından birine, 

Yönlendiricinin Cisco markasına, Kenar Anahtarın Cisco veya Brocade markasına, Kesintisiz 

Güç Kaynağının APC, Inform veya Emerson markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

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

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR SUNUCU BĠLGĠSAYAR VE 

EKĠPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar sunucu bilgisayar ve ekipmanları teknik Ģartnamesine, ilave edilecek hususlara, 

yazılımlar Microsoft markasına ve Ağ Anahtarı Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

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

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, ilave edilecek hususları, markaları, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek 

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

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine, 

ilave edilecek hususlara, yazılımlar Microsoft markasına ve Ağ Anahtarı Cisco markasına 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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WĠNDOWS 10 PROFESSĠONAL UPGRADE LĠSANSI VE OFFĠCE SON SÜRÜM 

STANDART EDĠTĠON LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TEĠAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Ġç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan 

Windows 10 Professional Upgrade Lisansı ve Office Son Sürüm Standart Edition Lisansının 

teknik Ģartnamesine ve Microsoft markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

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

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 Windows 10 Professional Upgrade Lisansı 130,00.-TL 

KISIM-2 Office Son Sürüm Standart Edition Lisansı 130,00.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 18/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilen lisansların teknik Ģartnamesine, 

ve Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, Windows 10 

Professional Upgrade Lisansı için ayrı ve Office Son Sürüm Standart Edition Lisansının için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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OMURGA VE KENAR ANAHTARLARI GÜNCELLEMESĠ KAPSAMINDA BĠLĠġĠM 

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ihtiyacı Omurga ve Kenar 

Anahtarları Güncelleme Kapsamında BiliĢim Malzemesi ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/11/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

Sağlık Bakanlığından: 

2015 YILI 4. DÖNEM ĠLK DEFA VE YENĠDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DĠġ TABĠBĠ VE DĠġ TABĠBĠ ĠLE EMEKLĠ OLAN TABĠP  

VE UZMAN TABĠPLER DAHĠL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Açıktan Kura ile 

Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerine 

göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının ihtiyaçları için, 

tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diĢ tabibi, tabip, diĢ tabibi 

ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleĢtirme iĢlemleri, ilan edilen 

takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura baĢvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.  

3 - Adaylar PBS üzerinden baĢvuru yaptıktan sonra, baĢvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak ġubesi MithatpaĢa Cad. 

No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak Ģekilde kargo Ģirketi veya APS ile gönderecekler 

ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter 

tarafından vekalet verdiği kiĢi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim 

alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaĢmaması halinde 

sorumluluk baĢvuru sahibine aittir. 

Adaylar kendi unvan ve branĢlarında açılacak olan münhallerden en fazla on adet (10) 

tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleĢmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine 

yerleĢememesi halinde boĢ kalan münhallere genel kura ile yerleĢtirilecektir. 

4 - Kura baĢvurusunda bulunup baĢvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 20 Kasım 2015 

Cuma - 26 Kasım 2015 PerĢembe saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal 

baĢvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura baĢvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden 

baĢvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir. 

5 - Bu Kuraya BaĢvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalıĢanlar dıĢındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son baĢvuru tarihi itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamıĢ olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiĢtirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 

ç) Kura son baĢvuru tarihine kadar mezun olmuĢ diĢ tabibi ve eczacılar (en geç 16 Kasım 

2015 tarihi Pazartesi günü dahil) mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin 

fotokopisi veya diplomanın fotokopisini kura baĢvuru formu ile birlikte göndermeleri 

gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet 

veren diploma tescilleri ile ilgili bilgi bankasında kura son baĢvuru tarihine kadar baĢvuru yapılan 

unvan ve branĢta mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine 

gerek yoktur.  
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d) Uzman (TUTG) ve uzman diĢ tabibi kadrolarına müracaat edenler için; 16.11.2015 

Pazartesi (dahil) gününe kadar mezun olunması ve en geç 26 Kasım 2015 PerĢembe tarihine kadar 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. 

e) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalıĢanlar dıĢındaki diğer statülerde görev yapan uzman diĢ tabibi, diĢ tabibi ve eczacılar.  

6 - Bu Kuraya BaĢvuramayacaklar 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen Ģartları 

taĢımayanlar, 

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde 

belirtilen yaĢ haddini doldurmuĢ olanlar, 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar 

ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapanlar, 

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarda kura son baĢvuru tarihi itibariyle halen 4924 

Sayılı Kanuna göre sözleĢmeli olarak çalıĢanlar, 

d) Emekli olan uzman diĢ tabibi, diĢ tabibi ve eczacılar, 

Bu durumda olanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. BaĢvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleĢmiĢ olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

7 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiĢ sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son baĢvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmıĢ olanların baĢvuruları kabul 

edilecektir. 

8 - Bu kurada yerleĢen kiĢilerden özel veya kamu kurum ve kuruluĢlarında görev 

yapanların 31 Aralık 2015 PerĢembe tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. 

Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecektir. 

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar kadrolarına yerleĢen adayların atamalarının 

tebligatında adayın baĢvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 

10 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleĢenler kura sonuçlarının 

ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya baĢvuramayacaklardır. 

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan Ģartlar ile ilan metninde belirtilen 

Ģartlara uymayan adayların baĢvuruları kabul edilmeyecek; sehven baĢvuruları kabul edilip kura 

ile yerleĢtirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK ĠSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlar kadrolarına yerleĢen adayların 

atama iĢlemlerinin tamamlanması için aĢağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile 

birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleĢtikleri Kurumun adresinde olacak 

Ģekilde kargo Ģirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim 

edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kiĢi aracılığı ile teslim 

edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin 

yerleĢtikleri Kuruma vaktinde ulaĢmaması halinde sorumluluk baĢvuru sahibine aittir.  
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a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,  

b) Askerlikle iliĢiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır),  

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe,  

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiĢ),  

d) Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmıĢ 

olanların, en son çalıĢtıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,  

e) Mal bildirim formu,  

f) Kamu kurum ve kuruluĢlarında sözleĢmeli çalıĢanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalıĢanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla iliĢiklerinin kesildiğine dair belge. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢları kadro ve pozisyonlarına yerleĢen adaylar 

atamaya esas evraklarını aĢağıda belirtilen adreslere, Sağlık Bakanlığı dıĢındaki diğer kurumların 

kadro ve pozisyonlarına yerleĢen adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim 

edeceklerdir. 

TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU  

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA 

ĠletiĢim: 0(312) 705 10 00 

TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU  

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA 

ĠletiĢim: 0(312) 565 50 00  

YÖNETĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

MithatpaĢa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA 

ĠletiĢim: 0(312) 585 10 00 

C) KURA TAKVĠMĠ 

2015 YILI 4. DÖNEM ĠLK DEFA VE YENĠDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI, UZMAN DĠġ TABĠBĠ VE DĠġ TABĠBĠ ĠLE EMEKLĠ OLAN  

TABĠP VE UZMAN TABĠPLER DAHĠL) 
 

SIRA TARĠH AÇIKLAMA 

1 

09 Kasım 2015 Pazartesi  

(BaĢvuru baĢlangıç tarihi) 

16 Kasım 2015 Pazartesi 

(Son baĢvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

PBS üzerinden baĢvuruların yapılması 

2 20 Kasım 2015 Cuma saat:18:00 BaĢvuru evrakları son geliĢ tarihi ve saati 

3 30 Kasım 2015 Pazartesi 

KURA TARĠHĠ  

(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr 

internet adresinde ilan edilecektir.) 

4 31 Aralık 2015 PerĢembe saat:18:00 
Atamaya esas belgelerin son geliĢ tarihi 

ve saati 

 9853/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.10.2015        Karar No: 493 

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

ARĠ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol iĢletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak; 

KarakuĢ-37 lokasyon sahası, havuzu ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin 

rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün 

olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan 

Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 no.lu parselin 17761,59 m2’lik ve 465 

no.lu parselin 4491,14 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 22.252,73 m2’lik arazinin 6491 Sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel 

Müdürlüğümüze tevdi ettiği 22.07.2015 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararları alınan aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda 

hudutları gösterilen Adıyaman Ġli, Kahta Ġlçesi, Salkımbağı Köyündeki 464 no.lu parselin 

17761,59 m2’lik ve 465 no.lu parselin 4491,14 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 22.252,73 m²’lik 

arazinin 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar 

verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Adıyaman 

Ġlçesi : Kahta 

Köyü : Salkımbağı Köyü 

 

Parsel No. Malikleri Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

464 
Mahmut KAYA (Mehmet Oğlu) 

Mustafa KAYA (Mehmet Oğlu) 
17761,59 m² 

465 Nevzat ZENGĠN (Mehmet Oğlu) 4491,14 m² 

 Genel Toplam: 22.252,73 m² 

 9882/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.11.2015    Karar No: 6904 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.ġ. 

● MERKEZĠ ADRESĠ : Adıyaman-Kahta Karayolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel 

Sahası Arama Üretim Tesisleri BitiĢiği, ADIYAMAN 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Cad. No.: 23 Söğütözü 06520 ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 11.06.2014 

RUHSATIN: 

● MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

● YÜZÖLÇÜMÜ : 5.430 hektar 

● BÖLGESĠ : Kara 

● KAPSADIĞI ĠL : ġırnak 

● PAFTA NUMARASI : N48-c1, c4 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin ġırnak ilinde 5.430 

hektarlık N48-c1, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 

10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 9883/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.11.2015    Karar No: 6903 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ. 

● MERKEZĠ ADRESĠ : KaptanpaĢa Mahallesi PiyalepaĢa Bulvarı No: 73 Ortadoğu 

Plaza Kat: 10 34384, Okmeydanı ġiĢli/ĠSTANBUL 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızkulesi Sok. No: 40 06700, GaziosmanpaĢa, Ankara 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 27.06.2014 

RUHSATIN: 

● MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

● YÜZÖLÇÜMÜ : 5.430 hektar 

● BÖLGESĠ : Kara 

● KAPSADIĞI ĠL : ġırnak 

● PAFTA NUMARASI : N48-c1, c4 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ.’nin ġırnak ilinde 5.430 hektarlık N48-c1, c4 

paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 9384/1-1 

————— 
Yıldız Grup Enerji Petrol ve Doğal Gaz, Madencilik ĠnĢ. Taah. DıĢ. Tic. Ltd. ġti.’nin 

KırĢehir, Aksaray ve Ankara illerinde sahip bulunduğu AR/YDZ/5088,5089,5090 hak sıra 

numaralı üç adet petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’nci ve 

24/3’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 26.10.2015 tarihli olurlarıyla 

feshedilmiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 9885/1-1 

————— 
Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.ġ.’nin, Mardin ve ġırnak illerinde sahip bulunduğu 

AR/APS/5116 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-

1’nci ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 26.10.2015 tarihli 

olurlarıyla feshedilmiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 9886/1-1 
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Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 06.04.2015 tarih ve 2015/56 sayılı ceza kararı  

Volkan SUBAġI - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Karakaya ġb. Eski Müdürü 

Hakkınızda yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 02/02/2015 tarih ve 663.07/3 sayılı 

raporda; 

Yöneticisi olduğunuz kurumda Maarif MüfettiĢlerince yapılan inceleme sırasında istenilen 

gerekli bilgi ve belgeleri vermediğiniz iddiaları sübut bulmuĢtur. Bu eyleminizin karĢılığı olarak 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi uyarınca "KINAMA" cezası ile 

cezalandırıldınız. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9921/1/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 03.08.2015 tarih ve 7730829 sayılı savunma 

kararı 

Hasan ÖSKEN- Özel Etkin ve Farklı sistem Dil Kursu Eski Müdürü 

Hakkınızda yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 10/07/2015 tarih ve 

663.07/73,64,49 sayılı raporda; 

1) 2014-2015 öğretim yılına ait ücret ilanının kurumca verilmediği, 

2) Kurum tarafından 2014-2015 öğretim yılında 7,00 TL üzerinde kursiyerlerden ücret 

talep etmemeniz gerekirken, denetim kapsamına giren 19.11.2013-15.05.2015 tarihleri arasında 

kurumda 04.03.2014 baĢlama ve 05.06.2014 bitiĢ tarihli olarak açılan tek kurs döneminde kayıtlı 

kursiyerlerden kurum tarafından ilan edilen 7,00 TL ders saati kurs ücretinin üzerinde ücret 

aldığınız" iddiaları sübuta erdiğinden, Tevhiden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a 

maddesi uyarınca "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. 

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüĢtür. Tebliğ tarihinden 

itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9921/2/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 05.10.2015 gün ve 2015/131 tarihli ceza 

kararı 

Kamil GÜNDÜZOĞLU- Özel Ankara BaĢarı Bilgisayar Kursu Eski Müdürü 

"Üst makamlara bilgi vermeden, Özel Ankara BaĢarı Bilgisayar Kursu binasının 3.,4., ve 

5. Katlarını Özel Ġstikrar Dershanesine kiraladığı" 

Ġddiaları sübut bulmuĢtur. Konuya iliĢkin savunma da vermediğinizden 657 Sayılı 

DMK'nın 125/C-a maddesi gereğince TEVHĠDEN 1/30 ORANINDA AYLIKTAN KESME 

cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9920/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 02.09.2015 tarih ve 8707552 sayılı savunma 

kararı 

Mustafa Ali ĠNOĞLU- Özel Eymir Maltepe Dershanesi Bakanlıklar ġubesi (kapanmıĢ) 

Müdürü 

Hakkınızda yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 31.07.2015 gün ve 663.07/40-63 sayılı 

raporda; 
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"2014-2015 öğretim yılında, kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili iĢlemlerin 

yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz" iddiaları sübuta 

erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddesine göre "KINAMA" cezası ile 

cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. 

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüĢtür. Tebliğ tarihinden 

itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9922/1/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 15.09.2015 tarih ve 9242028 sayılı savunma 

kararı 

Mehmet ARLI- Özel Selim Anafen Dershanesi (kapanmıĢ) Müdürü 

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruĢturma sonucunda düzenlenen 01.09.2015 tarih ve 

663.07/48;62 sayılı raporda; 

-"Kurumun yerleĢim planlarında yapılan kontenjanı etkilemeyen değiĢiklikler için ilgili 

mercie bilgi vermediğiniz". 

Ġddiası sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi 

gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. Hakkınızda yapılan 

inceleme ve soruĢturma sonucunda düzenlenen 19.08.2015 tarih ve 663.07/28;47 sayılı raporda; 

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüĢtür. Tebliğ tarihinden 

itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9922/2/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 07.08.2015 gün ve 2015/112 sayılı ceza kararı 

Ertuğrul AKTAġLIOĞLU - Özel Bil-San Dershanesi (kapanmıĢ) Müdürü 

Hakkınızda düzenlenen soruĢturma raporunda; 

1 - Kurumun amaçlarını gerçekleĢtirecek yeter sayıda branĢ öğretmeni görevlendirmelerini 

yapmadığınız, 

2 - Bina kontenjanını etkileyen değiĢiklik yaptığınız, 

Bu eyleminizin karĢılığı olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddesi 

gereğince tevhiden "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 9922/3/1-1 

————— 

ĠLAN TUTANAĞI 

Çankaya Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 10.09.2015 tarih ve 9032539 sayılı savunma 

kararı 

Nuh KARĠP- Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi (kapanmıĢ) Müdürü 

Hakkınızda yapılan inceleme ve soruĢturma sonucunda düzenlenen 19.08.2015 tarih ve 

663.07/28;47 sayılı raporda; 

1 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi Müdürlüğünün 21.08.2014 tarih ve 50 

sayılı yazısı ile kurum binasının 1,5 ve 6. Katlarında yerleĢim planında değiĢiklik yapılması 

istendiği, yeni yerleĢim planında dershane olarak izinsiz kullanılmakta olan 2,3 ve 4. Katların 

yerleĢim planları yazı ekinde sunulduğu halde bu katlara iliĢkin yerleĢim planı değiĢiklik 

talebinde bulunmadığı ve müracaatı kurucu temsilcisi yerine kendiniz yaptığınız'. 
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2 - Özel Yaprak Maltepe Dershanesi Damla ġubesi 2014-2015 öğretim yılında ücretsiz 

okuması gereken %3'lük orana göre 21 öğrenciye ait ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer 

formları ile ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyer baĢvuruları değerlendirme formunu, (DeğiĢik; 

RG-5/7/2014-29051 yayımlanan) MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ücretsiz veya 

burslu okuyacak öğrenci ve kursiyer baĢlığı altında 58/3 ve 59/3 maddelerinde belirtilen (Ek-7) ile 

(Ek-8) e göre komisyonda değerlendirilmesini sağlamadığınız' 

Ġddiası sübuta erdiğinden, Tevhiden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a 

maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir. 

Yukarıdaki iddialar sonucu savunmanızın alınması uygun görülmüĢtür. Tebliğ tarihinden 

itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9922/4/1-1 

—— • —— 

İpsala Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

5607 SAYILI KANUNUN 10. ve 13. Ġle 5237 SAYILI KANUNUN  

54. MADDESĠ GEREĞĠNCE 

MÜSADERE KARARI 

11/10/2008 günü saat 15:42'de Ġpsala Gümrük Sahasına gelen ve sürücülüğünü 230081 

seri no'lu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaport hamili 23/02/1947 LefkoĢa doğumlu Tuncay 

Naneci'nin yaptığı X216EPP plakalı Iveco marka araçla ilgili Ġpsala Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

30/01/2015 tarihli 2014/22 sayılı kararında bahse konu aracın ülkemizde trafik tescil kaydının 

olmaması, suça konu eĢyaların taĢınmasında kullanılması, suça konu kaçak eĢyaların değeri, 

aracın kasko değeri ve aracın suçun kullanılmasında zorunlu unsur olması da nazara alınarak X 

216 EPP plakalı aracın MÜSADERESĠNE karar verilmiĢtir. 

Bu itibarla, söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda gereğinin yapılabilmesini teminen 

söz konusu aracın Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hakkınızda 

iĢlem yapılacağı hususu ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR. 9917/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Derya 

Fatma YALUÇ’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 18.09.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 18.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hayri 

ARSLAN’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 02.09.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 02.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Abdullah GÜNDOĞDU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 27.11.2014 gün ve 66 sayılı kararı 

ile ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 12.09.2015 tarihinde 

baĢlanmıĢ olup, ceza 12.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 
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4 - Manisa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ali KOL’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 04.08.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 04.08.2016 tarihinde son 

bulacaktır. 

5 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Serkan 

SAYGI’ya ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 19.09.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 19.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

6 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zeki 

KOPARAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 13.08.2014 gün ve 128 sayılı kararı ile ―6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 01.09.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

01.03.2016 tarihinde son bulacaktır. 

7 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Nurullah TEKCAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 01.10.2014 gün ve 2 sayılı kararı ile ―6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 01.10.2015 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

01.04.2016 tarihinde son bulacaktır. 

 9948/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/236 Esas, 1974/244 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9913/1-1 

————— 
Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/632 Esas ve 1975/62 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9914/1-1 

————— 
Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/33 Esas, 2011/99 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9915/1-1 

————— 
Ankara 24. Ġcra Müdürlüğünün 2003/5367 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 9916/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015 - 124 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.08.2015 - 1525 ANKARA 

Kırıkkale Ġli, Delice Ġlçesi, Ġlave ve Revizyon Ġmar Planı çalıĢmalarında kullanılmak 

üzere, taĢınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanları ve sınırlarının sayısal 

ortamda CD'ye iĢlenerek, konu hakkında görüĢümüz ile birlikte iletilmesi hususundaki Ġller 

Bankası Anonim ġirketinin 21.05.2014 tarih ve 11392 sayılı yazısı, Karabekir Camiinin 2863 

sayılı Yasanın 6. ve 7. maddesi kapsamında değerlendirilebileceğinden, taĢınmaza iliĢkin tescil 

iĢlemlerinin ilgili yönetmelik doğrultusunda baĢlatılması gerektiğine iliĢkin Kurulumuzun 

11.11.2014 tarih ve 1122 sayılı kararı, Delice Kaymakamlığı, Ġlçe Müftülüğünün 02.12.2014 tarih 

ve 300 sayılı yazısı, Delice Belediye BaĢkanlığının 03.12.2014 tarih ve 2565 sayılı yazısı, Ankara 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 3246 sayılı yazısı ve eki uzman raporu, 

31.07.2015 tarih ve 3120 sayılı uzman raporu okundu; dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Kırıkkale Ġli, Delice Ġlçesi, Karabekir Mahallesi, 324 ada, 1 parsel üzerindeki Karabekir 

Camiinin 2863 sayılı Yasa kapsamında 1. Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, parselinin koruma alanı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin 

onaylanmasına karar verildi. 9923/1-1 

————— 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.00/737 

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-5730 ĠZMĠR 

Manisa ili, Yunusemre Ġlçesi, Sarma ve Kaleköy (Çınarlıkuyu) Mahalleleri sınırları 

içerisinde yer alan, Manisa Müze Müdürlüğü ve Ġzmir 2 Nolu KVKBK Uzmanlarınca tespit 

edilen arkeolojik alanlara iliĢkin olarak; Manisa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ nün 26.05.2015 

tarihli ve 168.99/2125 sayılı yazısı ve eki; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.10.2015 

tarih ve 960 sayılı rapor okundu ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Yunusemre Ġlçesi Sarma ve Kaleköy (Çınarlıkuyu) Mahalleleri sınırları 

içerisinde bulunan alanın karar eki 1/5000 ölçekli kadastral paftada sınırları gösterildiği Ģekliyle I. 

(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.00/698 

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-5728 ĠZMĠR 

Manisa Ġli, ġehzadeler ilçesi, Sancaklı-Ġğdecik Mahallesi sınırlarında kalan alanda tescil 

çalıĢmalarının tamamlanmasının istendiği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 13.02.2015 tarihli ve 4838 sayılı kararı gereği, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarihli 640 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü 

haritası; 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum 

görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.10.2015 tarihli ve 981 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa Ġli, ġehzadeler ilçesi, Sancaklı-Ġğdecik Mahallesi sınırlarında kalan alanın 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile ve kararımız eki 

koordine özet çizelgesinde belirtilen 14 köĢe koordinat değeri ile belirli biçimde l. (Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.00/722 

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-5738 ĠZMĠR 

Manisa ili Yunusemre ilçesi Küçüksümbüller Mahallesi Karagöl mevkiinde bulunan 

alanın  2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği  taĢıması nedeniyle taĢınmazın tesciline 

iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli 

iĢlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge kuruluna iletilmesi talebine 

iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  24.07.2015 tarihli ve 5471 

sayılı kurul kararı; Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

15.07.2015 tarihli ve 2241 sayılı yazısı ve eki kurum görüĢü haritası ve Manisa Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 26.03.2015 tarihli ve 1290 sayılı yazısı ve eki, 2863 sayılı Kanunun 7. 

Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.10.2015 

tarihli ve  980 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;         

Manisa ili Yunusemre ilçesi Küçüksümbüller Mahallesi Karagöl mevkiinde bulunan 

alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada iĢaretlenen ve koordine özet çizelgesinde belirtildiği 

Ģekli ve ―Karagöl Mevkii Kutsal Alanı‖ adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.04/65 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2015-122 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2015-2685 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Sivaslı Ġlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Gavurkuyusu Nekropolü ve Höyüğü’nün 2863 

sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi 

istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.04.2015 tarih ve 

49969645.168.01/1196 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 22.05.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.04/65-1020 sayılı yazısı ve eki, istenen 

kurum görüĢlerinin iletildiği Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün 03.06.2015 tarih ve 18031414-045.01-120627 sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim 

ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi 04.06.2015 tarih ve 44812147.202.99-14377 sayılı yazısı, 

UĢak Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih ve 52720483-299-3021 sayılı 

yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 86141515-

755.01/134965 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. 

Bölge Müdürlüğünün 09.07.2015 tarih ve 51091705-611.99-452718 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2015 tarih ve 20913469-

101.29.02-254327-50948 sayılı yazısı ve ekleri, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik10206 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 06.08.2015 tarih ve 19177542-

309.99[640520001]151862 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 10.06.2015 tarih ve 38092246.165.02-64.04/65-1137 sayılı yazısı, UĢak Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/176 (Sivaslı), 21.08.2015 tarih 

ve 62903469-170.03.01/242(Sivaslı) yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 28.09.2015 tarih ve 4955 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Sivaslı Ġlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Gavurkuyusu Nekropolü ve Höyüğü’nün I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız 

eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Gavurkuyusu Nekropolü ve 

Höyüğü’nün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana iliĢkin hazırlanan 

kararımız eki sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fiĢi ve 

parsellere Ģerh listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 

geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2015 - 119 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.10.2015 - 1778 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Tomarza Ġlçesi, Pusatlı Mahallesi sınırlarında tespit edilen kaya oyma 

mekanlar ve su bendine iliĢkin Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor, tescil 

fiĢi, CD ve fotoğrafların ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Kayseri Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 19.12.2014 gün ve 4070 sayılı yazısı, tescile iliĢkin görüĢleri içeren 

Kayseri Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.09.2015 gün ve 13307 sayılı, 

Tomarza Kaymakamlığı, Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 14.09.2015 gün ve 967 sayılı, Kayseri 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 16.09.2015 gün ve 861 sayılı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 16.09.2015 gün ve 

178253 sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 09.10.2015 gün ve 9295 

sayılı yazıları ve konuya iliĢkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.10.2015 tarih 1073 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, Tomarza Ġlçesi, Pusatlı Mahallesinde ve kadastro harici taĢlık alan üzerinde 

yer alan kararımız eki 1/25000 ve 1/1000 ölçekli kadastro haritası üzerinde sınırları koordinatlı 

olarak iĢaretli Kaya Oyma Mekânlar ile Su Bendinin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren 

özellikler taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil 

iĢlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik‖ gereği ilgili kurumlar tarafından iĢlem yapılmasına ve bu alanda geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım 

KoĢullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

— İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

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

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


