
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Ocak 2017
PAZAR

Sayı : 29942

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim

ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nunu ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin ya-

pıldığı on iki aylık dönemi,



b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders

kurullarının tümündeki dersleri kapsayan bütünleme sınavını,

ç) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde doku, organ, sistem veya hekim-

likle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir

sürede verildiği kuramsal dersler ve uygulamalar grubunu,

e) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda

yapılan teorik ve pratik sınavlarını,

f) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem: Bir ders yılını,

ğ) Dönem sonu başarı notu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları notla-

rının ortalamasının %50’si ile final veya bütünleme sınavının %50’sinin toplamını; dördüncü

ve beşinci dönemde ise staj notlarının ortalamasını,

h) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları ta-

rafından, konulara göre bir arada verilmesini,

ı) Fakülte: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) Final Sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurul-

larının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,

l) Koordinatörler Kurulu: Dekanın atadığı baş koordinatör başkanlığında, iki baş koordi-

natör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcısı, her dönemin öğrenci

temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu,

m) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) PDÖ: Probleme dayalı öğretimi,

ö) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pra-

tik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,

s) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Se-

natonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve YÖK kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuç-

larına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK

ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite

tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvururlar.

Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt

yaptırabilirler.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya

Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil

kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge

durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğrencinin kaydı silinir. Belirle-

nen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik hakların-

dan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında

kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğ-

retim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler, kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere

ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato

kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel

öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacıyla Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin ka-

yıtlı öğrencisi olduklarını ve kayıtlı olduğu üniversitenin izin vermiş olduğunu belgelemek zo-

rundadır.
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(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, Fakülte Kurulu ve Senato

tarafından karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve

varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-

sine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili ya-

bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu

belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Fakültede Üniversite içi ya da üniversiteler arası yapılacak olan ge-

çişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

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

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato

kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve dönem koordinatörlerinin görüşleri alınarak, Rektörlükçe hazırlanır ve

Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, Fakülte tarafından düzenlenir ve Fakülte

Kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile

AKTS kredileri belirtilir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini

yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt

yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üni-

versite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt iş-

lemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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Akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim

elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili

mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi

ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim üc-

retleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-

retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler, kayıt olacakları derslere ve sınavlara

ilişkin eğitim-öğretim ücretini, derslerin kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(4) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konu-

larda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Koordinatörler Kurulu

MADDE 16 – (1) Koordinatörler Kurulu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini

sağlar. Bu amaçla Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Fakülte Kurulunun önerisi, Se-

nato ve YÖK’ün onayı ile yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 18 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan

toplam altı dönemden oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir dönem-

dir. Fakülte Kurulu, gereken hallerde dönem sürelerinin uzatılması ve ders kurullarının süre-

lerinin değiştirmesi konularında Senatoya öneri sunabilir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim üc-

retlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam

ederler.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri

MADDE 19 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders

yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bi-

limleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.
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b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı te-

mel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine

alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kap-

sayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli

MADDE 20 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders

kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği şeklinde yürü-

tülür. Ders kurullarında eğitim, teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür. Doku, organ, sistem

veya hekimlikle ilgili konular birbirini tamamlayacak şekilde değişik disiplinler tarafından en-

tegre biçimde verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek olarak

öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olacak seçmeli dersler

ve YÖK’ün zorunlu tuttuğu kurul dışı dersler verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yaptırılan stajlarda teorik dersler yanında,

ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yaptırılır.

Kurul dışı dersler

MADDE 21 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak

adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri olup birinci veya ikinci dönemde okutulur. İngilizce

dersleri ise birinci dönemde zorunludur. Seçmeli dersler Üniversitede açılmış olan seçmeli ders

havuzundan seçilir.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile kurul dışı ek ders/dersler konulabilir

ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı

MADDE 22 – (1) Tıp eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu ne-

denle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve

başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ise ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan

öğrenci bir üst döneme devam edebilir, ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başar-

mak zorundadır. Aksi halde altıncı döneme geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün ders-

lerini almak, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik ve

teorik derslere devam etmek zorundadır.
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(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki

şekilde uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik

derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun sı-

navına alınmaz, sıfır puan (FD) alır. Ancak mazereti nedeniyle devam etmeyen ve mazereti

Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli kalır, (E) alır ve mazeret sınav hakkı

verilir.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam mazeretli

öğrenci devamsızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (FD) alır, final sınavına ve bütünleme sı-

navına giremez.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katıl-

mayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki

şekilde uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin

toplamında devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği pratik çalışma-

larını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili

kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışma-

larını yapmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve sıfır puan (FD) alır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin

toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sı-

navına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (FD ) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik

derslerin toplamının %20’ sinden fazlasına mazereti nedeniyle katılmayan öğrencinin mazereti

Fakülte Kurulunca değerlendirilir.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz de-

vamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (FD) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına gi-

remez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına

mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alın-

maz ve sıfır puan (FD) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına

mazereti nedeniyle devam etmeyen ve mazereti Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci ma-

zeretli kalır, sıfır puan (E) alır.

c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz ola-

rak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (FD) alır.
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ç) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazereti ne-

deniyle devam etmeyen ve mazereti Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan (E) alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavların şekli ve uygulaması

MADDE 24 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki

hususlara uyulur:

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

b) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya

hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.

c) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı

yapılmayabilir.

ç) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara gir-

meyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.

d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha ön-

ceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında küçük sınavlar yapabilirler. Bu sınavlar,

belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından belirlenen oranda pratik sınav

notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav puanının %50’sini geçemez.

e) Derse hazırlık çalışmaları ders kurulları teorik sınavına %10 oranında puan katkısı

sağlar. Ders kurullarında PDÖ oturumları yapılmış ise bu %10’luk oranının %5’i öğrencilerin

PDÖ performansına ayrılarak değerlendirilir ve ders kurulu teorik sınavına dahil edilir.

f) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve bütünleme sınavları için ilan edilen

gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenci ders kurulu sınavlarından

sıfır puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj sınavlarından (FG) notu alır.

Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav

yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Bir ders kurulunun

sınav notu teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurulların-

daki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde pratik ders

saati oranlanarak belirlenir.

(2) Ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında baraj uygulaması yapılır. Baraj uygu-

laması aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Doğru cevap sayısı her ders için ayrı değerlendirilir. Bir derse ait sorulardan doğru

cevap sayısı 0 (sıfır) olduğu takdirde o derse ait toplam soru sayısının %50’si karşılığı olan

puan sınava ait toplam puandan düşülür.

b) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalık fark

bir üst puana tamamlanır.
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Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders ku-

rullarının tümündeki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav

notu olarak işlenir.

(2) Ders kurulları ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler isterlerse final sınavına gir-

mezler ve o dönemden başarılı kabul edilirler. Final sınavına girmek istemeleri durumunda di-

lekçe ile başvurmaları gerekir. Ders kurulları ortalaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul

edilir.

(3) Final ve bütünleme sınavlarında 25 inci maddede belirtilen baraj uygulaması yapılır.

(4) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sı-

navı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.

(5) Kurul dışı derslerin sınavları 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

çerçevesinde yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilan edilen final ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanın-

dan itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebi-

lirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri Fakülte

Yönetim Kurulunda değerlendirilir, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde de-

kanlık tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.

Staj sınavları

MADDE 28 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik staj dönemidir. Dördüncü ve beşinci

dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem

yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sı-

navlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu staj/stajlar için staj bütünleme sınav hakkı

verilir.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 29 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, bu stajların

bütünleme sınavlarına alınır. Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini taki-

ben en erken on beş gün sonra yapılır.

(2) Staj bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenci, stajını bir sonraki akademik

yılda tekrarlamak zorundadır. Tekrarlanan staj sınavında başarılı olamayan öğrenci, bu sınavı

takiben en erken on beş gün sonra kaldığı stajlardan tekrar bütünleme sınavlarına alınır. Öğ-

renciler bir dönemin stajlarını başarıyla tamamlamadan, bir üst dönemin stajlarına başlaya-

mazlar.
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Mazeret sınavı

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri ne-

deniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içe-

risinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret

sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü

yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere

devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için Biruni

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Aile hekimliği

MADDE 31 – (1) Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim

veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları,

aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları

seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu

tarafından değerlendirilirler.

(2) Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

(3) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci,

bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Dönem sonu başarı notu

MADDE 32 – (1) Dönem sonu başarı notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders

kurulu sınavlarından alınan notların ortalamasının %50’si ile final veya bütünleme sınavının

%50’sinin toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem sonu başarı notunun, 100 üze-

rinden en az 60 puan olması şarttır.

(2) Kurul dışı dersler Tıp Fakültesi dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dik-

kate alınmaz.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj notu, teorik ve pratik sınavlarda alınan puan-

ların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Teorik ve pratik sınavların staj notuna oranı anabilim dalı

tarafından belirlenir. Stajlarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır. Dönem sonu başarı notu,

staj notlarının ortalamasıdır.

(4) Aile Hekimliği döneminde dönem sonu başarı notu staj notlarının ortalamasıdır.

(5) Kurul dışı derslerdeki başarı durumu Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, Tıp Fakültesine başarılı veya başarısız

olarak bildirilir.
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(6) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilir:

Harf Notu Katkı sayısı Puan

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 75-84

CB 2,50 70-74

CC 2,00 60-69

FF 0,00 0-59

FD 0,00

FG 0,00

E 0,00

(7) Altıncı fıkradaki harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, açıl-

dığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere

verilir. Bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girmedi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan ağır-

lıklı genel not ortalamaları (AGNO) alınarak belirlenir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 ta-

rihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya

Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-

ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim sü-

resini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

8 Ocak 2017 – Sayı : 29942                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesis-

lerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında

öğrenim görme gibi nedenlerle, Fakülteye kayıt dondurma için başvuru yapabilir. Fakülte Ku-

rulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğ-

renim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ya-

pılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en fazla bir dönem, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı

kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma

süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-

rencilerin, ilgili yarı yılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, eğitim-öğretim ücretlerini ödeye-

rek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce fakülteye

dönmek isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan dönem için eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 37 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydın silinmesi talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin

tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci, akademik yıl başladıktan sonra kaydının silinmesini talep etmesi

durumunda, eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemini ger-

çekleştirebilir.

(3) Altı yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğren-

cinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Biruni Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile

Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“ç) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin

İstanbul Teknik Üniversitesi içindeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp,

iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,”

“f) Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,”

“r) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları ta-

şıması kaydıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi içinde başka bir diploma programı kapsamında

belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir

belge alabilmesini sağlayan programı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerinde kayıtlı lisans öğrencilerine;

a) Lisans öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yabancı diller yüksekoku-

lunca düzenlenen İngilizce hazırlık öğretimindeki süre hariç, yedi yıldır.

b) Azami süre sonunda mezun olamayan 15 inci maddede tanımlanan son sınıf öğren-

cilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav, ek sınav 1 ve ek sınav 2 hakkı verilir.

Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde

kullandırılır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edileme-

miş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını daha

önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dâhil olmak

üzere en fazla beş veya en az iki derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse

indirenlere dört yarıyıl verilir. Ek sınavlar sonunda daha önce alınmayan veya sınava girme

hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bu derslere bu Yönetmelik hükümlerine göre

kayıt olmaları ve belirtilen süreler içinde sınavlara girmeleri zorunludur. Ek süreler sonunda

başarısız ders sayısını tek derse indirenlere ise başarısız oldukları/FF aldıkları dersin açılacak

sınavlarına, sınırsız girme hakkı tanınır.
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c) Azami süre sonunda mezun olamayan 15 inci maddede tanımlanan son sınıf öğren-

cilerine uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edi-

lememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye ve-

rilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu

göz önünde bulundurularak dersin öğretim üyesince değerlendirilir. Başarısız ders sayısını tek

derse indiren öğrenci sınırsız sınav hakkından yararlanır. Tek dersin bitirme tasarım projesi/bi-

tirme ödevi olması halinde sınırsız sınav hakkından yararlanılamaz. Kayıtlı oldukları lisans

programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim pla-

nındaki mezun olmak için istenilen tüm şartları sağladıkları halde, mezun olabilmek için gerekli

olan 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel

not ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak için öğretim planında yer alan derslerin içinden

seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

ç) Yedi yıllık azami süresi dolmadan önce kayıtlı oldukları lisans programından mezun

olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim planındaki mezun olmak

için istenilen tüm şartları sağladıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2,00 ağırlıklı

genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencileri de Fakültelerine yazılı olarak baş-

vurmaları halinde sınırsız sınav hakkından yararlanabilirler.

d)Yedi yıllık azami süreden önce, bitirme tasarım projesinden/bitirme ödevinden başa-

rılı olmak şartıyla mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler de, bu dersten daha önce bir

kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, fakültelerine dilekçe ile başvurarak açılacak

yarıyıl sonu sınavına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler. Yukarıda belirtilen ek süreleri

kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

e) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam

ederler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav

hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın,

sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak

toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır

ve bu haktan artık yararlanamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2016 29767
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KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: Merkezin faaliyetleri kapsamında birlikte etkinlik yapılması planlanan yedi

yaşından gün almış ve on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, böylece bili-

min, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına ve bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle

erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak.
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b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin çağımızın çok yönlü in-

sanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim

ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

c) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulama ortamları ya-

ratarak, çocukların etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak, herhangi

bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak.

ç) Çocukların erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite

okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında rehber olmak.

d) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi

ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılma-

sına katkı sağlamak.

e) Okul öncesi ve ilköğretimde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmak.

f) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.

g) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını

yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.

ğ) Çocuklarda bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile üniversite kültürünün

oluşturulmasını sağlamak.

h) Çocukların, ailelerin ve eğitmenlerin üniversite ortamında yeni eğitim modellerini

tanımalarını sağlamak.

ı) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına

sahip olamayan çocukların, diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak, eğitim-

öğretim sürecini destekleyecek yazılı ve elektronik yayınlar hazırlamak.

i) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağ-

lamak, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde

faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyon-

larla işbirliği yapmak.

k) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenlerin bilimsel uy-

gulama ve araştırma yapmasına imkân sağlamak.

l) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendiril-

mesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

m) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygula-

maları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel yöntemler geliştirilme-

sine katkı sunmak.

n) Bilim, kültür ve sanatı birbirleriyle etkileştirerek farklı deneyimler oluşturmak.
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o) Bilim, kültür ve sanattaki yenilikleri ve birikimleri, eğitim-öğretim müfredatlarıyla

ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak.

ö) Merkezin programlarına katılan çocuk ve katılımcılara katılım belgesi vermek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulun-

madığı zamanlarda, bir müdür yardımcısı Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet süresinin altı ayı

geçmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorum-

ludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde,

müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur.  Görev süresi dolan

üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı

üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-

dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri

de değerlendirir.
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(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.

c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü

ve katılıma ilişkin diğer esasları belirlemek.

d) Merkezin araştırma imkânlarının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

e) Merkezin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon ve birimler oluşturmak,

koordinatörler belirlemek ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

f) Müdürce önerilen diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üye-

leri ile istekleri halinde Merkezin amaç ve çalışmaları ile ilgili ve uzmanlıkları olan, Üniver-

siteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve kişiler

arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en

fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte,

Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/233 

Karar No : 2016/75 

Davacı : K.H. 

Sanık : RUSLAN SAMADOV, Ferhat ve Narınç oğlu, 27/03/1983 

AZERBAYCAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 17. CADDE  

No: 34 SUNGAY AZERBAYCAN adresinde oturur. 

Suç : Yaralama 

Suç Tarihi : 16/08/2011 

Suç Yeri : Kemer/ANTALYA 

Karar Tarihi : 04/02/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Ruslan Samadov hakkında mağdur ġahmar 

Akif Rüstemov'a karĢı kasten yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/233 Esas 2016/75 Karar sayılı 

kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/1 maddesi gereğince sanık Ruslan Samadov hakkında 4 yıl 2 ay 

hapis cezası verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri 

gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10846 

————— 

Esas No : 2013/590 

Karar No : 2016/316 

Davacı : K.H. 

Sanık : ZEKĠ DEMĠRTAġ, Hüseyin ve Gülüzar oğlu, 01/01/1965 Yakacık 

doğumlu, Niğde, Altunhisar, Yakacık mah/köy n. kayıtlı. YeniĢehir 

Mahallesi ġehit Kamil Balkan Sokak Güvenlik Kuvvetleri Blokları A 

Blok No: 7   LefkoĢe/Kıbrıs adresinde oturur. TC No: 44731766064 

Suç : Tahsis Gereği Açıkta BırakılmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık 

Suç Tarihi : 11/02/2009 

Suç Yeri : Kemer/ANTALYA 

Karar Tarihi : 24/06/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Zeki DemirtaĢ hakkında müĢteki Mustafa 

Çelik'e yönelik Tahsis Gereği Açıkta BırakılmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 2013/590 Esas 2016/316 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/1-e, 143, 

53/1 maddesi gereğince sanık Zeki DemirtaĢ hakkında beraat kararı verildiği, sanık 

bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun, yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10847 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/136 

Karar No : 2015/940 

Davacı : K.H. 

Sanık : ALEKSANDR LEBEDEV, Aleksandr ve Galına oğlu, 1983 RUSYA 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. RUSYA adresinde oturur. 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi : 02/10/2014 

Suç Yeri : Kemer/ANTALYA 

Karar Tarihi : 16/12/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Aleksandr Lebedev hakkında mağdur Mecit 

Aliyev ile mağdur Deniz Can'a karĢı Basit Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu 

davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/136 Esas 

2015/940 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince sanık ALEKSANDR 

LEBEDEV hakkında iki kez düĢme kararı verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 

28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 10848 

————— 

Esas No : 2015/136 

Karar No : 2015/940 

Davacı : K.H. 

Sanık : SERGEI RUSANOV, Vlademır ve Galına oğlu, 1982 RUSYA doğumlu, 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. VALINGRAND SAU GORKOYA 14/3 

RUSYA adresinde oturur. 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi : 02/10/2014 

Suç Yeri : Kemer/ANTALYA 

Karar Tarihi : 16/12/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Sergeı Rusanov hakkında mağdur Mecit Aliyev 

ile mağdur Deniz Can'a karĢı Basit Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının 

yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/136 Esas 2015/940 

Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince sanık Sergei Rusanov 

hakkında iki kez düĢme kararı verildiği, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve 

devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 10849 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Darülaceze Başkanlığından: 

Kartal, Orhantepe Mah. Dragos, Çamlık Sk. 102 pafta,   
E. 1041 Y.12488 ada, 20 parsel sayılı, 666 m2 sahalı arsa. 

MUH. BEDELĠ %3 TEMĠNAT 
2.000.000 TL 60.000 TL 

 
Yukarıda açık adresi yazılı taĢınmaz 2886 Sayılı Yasanın 45’inci maddesi hükümlerine 

göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Darülaceze BaĢkanlığı Çok amaçlı Salonunda 20.01.2017 
tarihinde, Cuma günü saat 15.00’de liste sırasına göre ayrı ayrı satıĢ ihalesi yapılacaktır. Ġhaleye 
girmek isteyenlerin aĢağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. ġartnameler, 
Ġdareden ücretsiz temin edilir. Ġdare, Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ġAHISLAR 
1 - Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan) 
2 - Ġkametgah Senedi (   //   ) 
3 - Ġhale ĠĢtirak ve Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden) 
ġĠRKETLER 
1 - Ġmza Sirküleri 
2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
3 - Ġhale ĠĢtirak ve Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden) 
Adres : Halil RıfatpaĢa Mahallesi Darulaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ġĠġLĠ/ 

ĠSTANBUL 
E-Posta : darulaceze@darulaceze.gov.tr 
Ġrtibat : Telefon: 0 212 220 10 20 / 138 
  Faks:      0 212 210 44 30 - 0 21 221 03 03 133/1-1 

—— • —— 
AF-CEB-WA2.1 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSAL REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE GÖRE 

MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 
İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık 
Projesi (ĠSMEP)/TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : AF-CEB-WA2.1 
Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : AFAD Eğitim ve Uygulama Alanı ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 
Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde AFAD Eğitim ve Uygulama Alanı Yapımı 
Projenin Süresi  : 240 Gün 
SözleĢme Ġmza Tarihi : 02 Ocak 2017 
 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç (TL) 
Siyahkalem Mühendislik ĠnĢaat 
San. ve Tic. A.ġ. 

15.280.000,00 TL 15.280.000,00 TL 

 
Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 
KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 
Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL) 

1. Siyahkalem Mühendislik 
ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ. 

15.280.000,00 TL 15.280.000,00 TL 

2. Selimoğlu Yapı ĠnĢaat Tic. 
A.ġ. & Haselsan ĠnĢaat ve 
Tic. A.ġ. Ortak GiriĢimi 

19.678.173,89 TL 19.678.173,89 TL 

 
Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) Reddedilme Nedenleri 
Selimoğlu Yapı ĠnĢaat Tic. 
A.ġ. & Haselsan ĠnĢaat ve 
Tic. A.ġ. Ortak GiriĢimi 

19.678.173,89 TL 
Ġhale dokümanı Teklif 
Bilgileri 16.2 maddesi gereği 
teklif geçersiz sayılmıĢtır. 

 253/1-1 
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MUHTELĠF AHġAP TAHKĠMAT MALZEMESĠ TAHMĠL, TAHLĠYE, BĠÇME, YÜKLEME 

VE STOK SAHASINDAN ASMA ĠġLETMESĠ KUYU BAġINA MALZEME  

TAġIMA ĠġĠ ĠLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAġIN  

SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Üzülmez Tim Stok Sahalarına Gelen AhĢap Maden Direklerinin Tahliye Tasnif Ġstif 

ĠĢleri ve Müessese Hızarlarında Ġmalat Safhalarından Geçirilmeden veya Geçirilerek Tahkimat 

Malzemelerinin Ocak Arabalarına ve/veya Kamyonlara Yüklenmesi ve Ġmalat Malzemelerinin 

Biçme-Boylandırma ĠĢleri Müessese Ġçi TaĢıma Stok Sahasından Asma ĠĢletmesi Kuyu BaĢına 

Malzeme TaĢıma ĠĢi ile Hızarlardan Çıkacak TalaĢın Satılması ĠĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık Ġhale Usulü ile Ġhale olacaktır. 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No : 2016/3492 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 259 40 00 (20 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve stok sahasından Asma iĢletmesi kuyu 

baĢına malzeme taĢıma iĢi  

  Miktarı: 12.600 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez 

Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarlarına TaĢıma 

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin Ġmzalanmasına 

Müteakip derhal 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30.01.2017 - 15.00 

c) Dosya no : 1734101 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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



8 Ocak 2017 – Sayı : 29942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

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

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

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

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

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

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

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ, 

hızarcı (ehliyetli) meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere toplam üzere yeteri kadar iĢçi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 
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sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ 

deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az   

%10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ 

deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları 

tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının 

gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot 

ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını 

sağlaması koĢulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim 

tutarını sağlaması zorunludur. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ 

deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim 

belgesini sunan ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı 

kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 30.01.2017 tarih saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile 

çarpımından bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1. Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 135/1-1 
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MUHTELĠF AHġAP TAHKĠMAT MALZEMESĠ TAHMĠL, TAHLĠYE, BĠÇME,  

YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ ĠLE HIZARLARDAN ÇIKACAK  

TALAġIN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK Amasra Tim Stok Sahalarına Gelen AhĢap Maden Direklerinin Tahliye Tasnif Ġstifi. 

Müessese Hızarlarında Ġmalat Safhalarından Geçirilmeden veya Geçirilerek Tahkimat 

Malzemelerinin Ocak Arabalarına ve/veya Kamyonlara Yüklenmesi ve Ġmalat Malzemelerinin 

Biçme-Boylandırılma ĠĢleri Ġle Hızarlardan Çıkacak TalaĢın Satılması ĠĢi 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Olacaktır. 

1 - Ġdarenin: 

Ġhale Kayıt No : 2016/3502 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0 372 259 00 00 (20 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif AhĢap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, 

yükleme ve taĢıma iĢleri 

  Miktarı:5.000 m3 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları  

c) Teslim tarihi : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin Ġmzalanmasına Mütakip 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2017 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30.01.2017 - 15.00 

c) Dosya no : 1734102 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüĢ ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler 

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

b) Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest muhasebeci 

mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu ve 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya 

sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine 

iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin 

%25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ 

deneyim belge düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde 

sözleĢme ve buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ 
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deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

d) Benzer iĢ olarak; ahĢap malzemeyi biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, Bu Ģartnamede katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Bu hizmet ihalesinde iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

Ģartnameler 200,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 30.01.2017 tarih saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iĢ kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların iĢ 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaĢ için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet iĢleri toplam tutarından düĢülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1. Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aĢağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 136/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/154261 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Tavas Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe DENĠZLĠ / TAVAS 

Adresi 
Orta Mah. Muğla Cad. No: 94 

Tavas / DENĠZLĠ 
Tel-Faks 258 613 10 11 - 613 16 09 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ahmet OKUYUCU  

Adresi 
Alparslan Mah. 1620 / 25 Sok. No: 14/1 

Bayraklı - ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No. 27988996132  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ege Vergi Dairesi  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 272/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Mersin Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Akdeniz / MERSĠN 

Adresi 3 Ocak Mh. 117. Cd. No: 8 Tel-Faks 0 324 238 33 99 

Posta Kodu 33050 E-Mail Mersin.@ogm-mersinobm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ermenek Cenne Lin. Köm. ĠĢl. Ltd. ġti.  

Adresi 
Hükümet Cad. Yanıksaray Sk. No: 2 

Ermenek / Karaman 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2060022619  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Meram Vergi Dairesi  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 275/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 188702 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Gördes Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Manisa/Gördes 

Adresi 

Uzunçam Mh. ġehit Özgür Artunç 

Cad. No: 2    45750 

GÖRDES / MANĠSA 

Tel-Faks 0 236 547 10 79 

Posta Kodu 45750 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Murat AYDOĞ / Aydoğ Ormancılık 

Müh. Dan. ve MüĢ. Hiz. 
 

Adresi 
KurtuluĢ Mah. Dedehasan Sok. No. A 

Kat: 2   Merkez / UġAK 
 

T.C. Kimlik No. 52555680602  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
52555680602  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Orman Mühendisleri Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
11292  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 274/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 273/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Mengen Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BOLU/Mengen 

Adresi BeĢler Mah. Sıtma Pınarı Cad. No: 2 Tel-Faks 0 374 356 1014-1100 

Posta Kodu 14840 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
ILGIN MOBĠLYA SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 
 

Adresi 
Organize San. Bölgesi Büyük Timur Cad. 

No: 11 ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sincan/4650023792  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA/4102  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
90597  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 270/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Gölhisar Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BURDUR/Gölhisar 

Adresi Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 54 Tel-Faks 0 248 411 56 72 

Posta Kodu 15400 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mustafa KAVAK  

Adresi 
Gürpınar Mah. 37040 Sk No: 4       

Seyhan/ADANA 
 

T.C. Kimlik No. 41626837748  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 271/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/738 Esas, 2016/169 Esas, 2016/306 Esas, 

2016/331 Esas, 2016/332 Esas, 2016/356 Esas ve 2016/363 Esas sayılı dosyalarının zayi olduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 249/1-1 

————— 

Ġstanbul 3. Ġcra Müdürlüğünün 2009/5854 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 250/1-1 

—— • —— 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi ve DiĢ Hekimliği 

Fakültesi bünyesine çeĢitli alanlarda; 16 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
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Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Unvan 

Tıp Fakültesi 

Anatomi Anabilim Dalı  1 Anatomi  
Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Fizyoloji Anabilim 

Dalı  
1 Fizyoloji  

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Histoloji-Embriyoloji 

Anabilim Dalı 
1 

Histoloji-

Embriyoloji 
Yardımcı Doçent 

Tıbbi Biyokimya 

Anabilim Dalı  
1 Tıbbi Biyokimya 

Prof.,Doç., 

Yrd. Doç. 

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı  
1 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji  

Prof., Doç.  

Yrd. Doç. 

Tıbbi Biyoloji 1 Tıbbi Biyoloji  
Prof., Doç.  

Yrd. Doç. 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı  
1 

Patoloji, Tıp 

Doktoru 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı  
1 Farmakoloji  

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı  
1 Genel Cerrahi  Yardımcı Doçent 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik DiĢ Tedavisi 

Anabilim Dalı  
1 

Protetik DiĢ 

Tedavisi 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Ortodonti Anabilim 

Dalı  
1 Ortodonti  Yardımcı Doçent 

Pedodonti Anabilim 

Dalı  
1 Pedodonti  

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı  
1 Periodontoloji  Yardımcı Doçent 

Endodonti Anabilim 

Dalı  
1 Endodonti  

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

DiĢ Hastalıkları 

Tedavisi Anabilim Dalı  
1 DiĢ Hastalıkları  

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Ağız, DiĢ ve Çene 

Radyolojisi Anabilim 

Dalı  

1 
Ağız, DiĢ ve Çene 

Radyolojisi 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

 251/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 7/1/2017 tarihli ve 29941 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Başbakanlığa

ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.

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.


