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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat
aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici
Bilgi Sistemi ile yapılır.
(2) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil
oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem
heyetlerine yapılacak başvurular Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı,
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve
Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas
alınarak Türk Lirasına çevrilir.
(3) Elektronik ortamda yapılan başvuruların Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz
olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 192. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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(4) Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici
hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi
takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Tüketici bilgi sisteminin kullanımı
MADDE 11/A – (1) Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılır. Kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zorunludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla
yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “tüketici hakem heyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “başkanı”
ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde,
taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişi görevlendirebilir. Uyuşmazlık konusuna
ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan uyuşmazlık konusunda bilirkişi
görevlendirilemez. Tüketici hakem heyeti üyelerinin mesleklerinin gerektirdiği genel ve hukuki
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.”
“(6) Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemez.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tüketici hakem heyeti başkanı bilirkişinin görevlendirilmesinde, incelenmesini istediği hususları açıkça belirtir.
(2) Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine
ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi
üzerine bu süre tüketici hakem heyeti başkanı tarafından on beş iş gününü geçmemek ve bir
defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır.”

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

“(2) Karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:
a) Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları.
b) Karar numarası.
c) Karar tarihi.
ç) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
varsa vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri.
d) Başvuru tarihi.
e) Başvuru sahibinin talebi.
f) Uyuşmazlık bedeli.
g) Uyuşmazlık konusu.
ğ) Olayın özeti.
h) Şikayet edilenin savunmasının özeti.
ı) İnceleme ve gerekçe.
i) Karar, kararın tüketici lehine verilmesi durumunda varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri,
itiraz merci ve süresi.
j) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.
(3) Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen
karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunludur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Henüz karara bağlanmamış başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem
heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri
uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki “EK-1 BAŞVURU FORMU” ve “EK-2
KARAR TUTANAĞI” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/11/2014

29188
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KAMU SERMAYELİ BANKALAR İLE BU BANKALARIN BAĞLI ORTAKLIĞI
NİTELİĞİNİ HAİZ FİNANSAL KURULUŞLARIN ALACAKLARININ VARLIK
YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan
veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü ve 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bağlı ortaklık: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan
ortaklıkları,
b) Banka: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen bankaları,
c) Donuk alacak: Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelerde donuk alacak olarak sınıflandırılan alacaklar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal
Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yürürlüğe
konulan düzenlemelere göre “Tasfiye Olunacak Alacaklar” ve “Zarar Niteliğindeki Alacaklar”
hesaplarında izlenen alacakları,
ç) Finansal kuruluş: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan
kuruluşları,
d) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
e) Varlık yönetim şirketi: Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen şirketleri
ifade eder.
Satışa konu edilecek donuk alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve açıklanması
MADDE 4 – (1) Varlık yönetim şirketine satışa konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunların satışına ilişkin yazılı politikalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
bankalar ile bunların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların yönetim kurullarınca
verimlilik ilkeleri, piyasa şartları, ödeme potansiyeli, teminat durumu, kredi borçlusunun varlık
durumu, yasal takiplerden alınabilecek sonuçların neler olduğu gibi hususlar göz önüne alınarak, gerekli fayda ve maliyet analizlerine ilişkin ilkeler çerçevesinde belirlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında donuk alacakların satışına ilişkin süreçlerin Kanunun
iç sistemlere ilişkin hükümlerine ve ilgili alt düzenlemelere uygun olarak oluşturulması zorunludur. Bu süreçlerde asgari olarak; satışa konu olacak alacakların taşıması gereken koşullar,
satış yöntemi, satışa ilişkin ihale dönemleri, ihale sürecinin sonuçlandırılması hususlarına yer
verilir.
(3) Bu madde kapsamında satışa konu edilen alacaklara ilişkin olarak, Kanun ve 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun hesap ve kayıt düzenine ilişkin hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelerde öngörülen şekilde gerekli
kayıt, bilgi ve açıklamanın yapılması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKKİM BOR TABANLI MALZEMELER VE İLERİ
TEKNOLOJİ KİMYASALLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve
İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KABAM) amaçlarına, faaliyetlerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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 (KABAM): KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Yardımcısı: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör
Yardımcısını,
e) Üniversite: Koç Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Koç Üniversitesi ve Akkim Anonim Şirketi işbirliğiyle ileri bor teknolojileri konusunda uluslararası yetkinlikte bilimsel bir merkez kurulması,
dünya bor rezervlerinin dörtte üçüne sahip ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin
ve ilgili kimyasalların uygulamaya yönelik geliştirilmesi ve sanayiye araştırma altyapısı imkanının sağlanmasıdır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Yüksek katma değeri olan bor tabanlı malzemelerin ve ilgili ileri teknoloji kimyasalların laboratuvar ölçeğinde yeni/özgün yöntemler ile sentezlenmesi, kimya ve malzeme sektöründe rekabet avantajı sağlayabilecek ürünlere dönüştürülmesi.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

b) Bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin farklı uygulama alanlarına yönelik (metalurji,
kimya, enerji, makine, biyomalzeme vb.) geliştirilmesi ve karakterizasyonu. Bu çalışmalar ile
ilgili kapsamlı ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma proje başvuruları ve yürütülmesi.
c) Endüstriyel uygulama potansiyeli olan bor ürünlerinin patentinin alınıp, Üniversite
ve sanayi işbirliğiyle pilot ölçekte üretim çalışmalarının yapılması.
ç) İleri bor teknolojileri konusunda ülke için gerekli uzman araştırmacıların yetiştirilmesi ve uluslararası yetkinlikte danışılacak bilimsel bir merkez yaratılması.
d) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlarla işbirliği yapılması
ve kurumlara proje, analiz ve danışmanlık hizmeti sunulması.
e) Merkezin faaliyeti ile ilgili her türlü yayın yapılması, uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, yurtiçi/yurtdışı bilimsel etkinliklerde bildirilerin sunulması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.
(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
veya Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerdiği bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman kendisine
yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,
toplantılara başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim
Kuruluna getirmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.
e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş üyeden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda
tam zamanlı çeşitli öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç
yıl için görevlendirilir.
(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan
olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine
açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini karara bağlamak.
ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan
istişari bir organdır. Üniversite ve Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi
dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir
ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin
üyeliği düşer.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve birikimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ufuk Üniversitesinden:

—— • ——

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretiminde derslerin en az %30’u İngilizcedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 22 nci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkraları, 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ve 31 inci maddesinin yedinci
fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. Bu dersler programlarda kredili olarak değerlendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre kaydının silinmesine karar
verilmiş olması,”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/8/2010

27671

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/4/2015

29331
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt-kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesinde yıllık eğitim ve öğretim yapan
fakültelerin dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans,
lisans eğitim-öğretimini gören öğrencilerin kayıt-kabullerini, eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav değerlendirmelerinin yapılma koşullarını, diploma ve diğer öğretim çalışmaları
ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ç) Kurul: Ufuk Üniversitesindeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,
d) Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü,
e) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesindeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Ücretler
Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı; her biri sınav süreleri dâhil en az on altı haftalık güz ve
bahar yarıyıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.
(3) Uygun görülen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölümlerde veya programlarda ikili, gece ve yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayladığı usul ve esaslara göre belirlenir.
(4) Bazı derslerde ihtiyaç halinde, yönetim kurulu kararı, Rektörlüğün uygun görüşü
ile Üniversite dışından sinevizyon aracılığı ile ders-saat ücretli olarak ders verecek öğretim
üyeleri/görevlileri görevlendirilebilir.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 6 – (1) Üniversitede, YÖK’ün kararı doğrultusunda yabancı dil destekli Türkçe
eğitim-öğretim yapılır. Ancak, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev ve çalışmalar yabancı dilde yapılabilir.
(2) Yabancı dil eğitim-öğretimi, İngilizce hazırlık sınıfına kayıt kabul ve muafiyet sınavı
26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.
Yasal öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğretim süresi;
a) Ön lisans programlarında eğitim süresi iki yıl; azami süre dört yıldır.
b) Lisans programlarında eğitim süresi dört yıl; azami süre yedi yıldır.
c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren tıp fakültesi programında eğitim
süresi altı yıl; azami süre dokuz yıldır.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süresi öğrenim süresinden
sayılır.
Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce
Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.
(2) Eğitim-öğretim ve sınav ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt
yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.
(3) Öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.
(4) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(5) Öğrenciler, Mütevelli Heyetinin ayrıca belirlediği eğitim-öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri işlemlerle ilgili olarak;
a) Özel öğrenci öğreniminin,
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b) Yaz öğretiminin,
c) Ek sınavın,
ç) Tek ders ve ders tekrarının,
d) İsteğe bağlı seçmeli dersin,
e) Sınırsız sınavın,
f) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın
ücretlerini ayrıca ödemekle yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt
Öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde düzenlenir.
(2) Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır.
Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM’nin yaptığı
sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak, Senato
tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.
(2) Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.
(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM kontenjan kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır:
a) ÖSYM’nin düzenlediği sınav sonucu Üniversitede öğrenim görme hakkını kazanmış
olmak,
b) Önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise veya dengi okul olarak kabul edilen
yurt dışındaki bir okuldan diploması bulunmak,
c) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olmak,
ç) Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri sağlamış olmak.
(4) Kayıt sırasında belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal
edilir.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve kabulü ile ilgili
işlemler, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Kayıtları ve Program
Akademik takvim
MADDE 13 – (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulları, eğitim-öğretim,
ders kayıt, ders ekleme/bırakma, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını
içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç mayıs ayının ilk
haftası içinde Senatonun onayına sunar.
(2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer.
Kayıt yenileme ve program yapma
MADDE 14 – (1) Her yarıyıl başında akademik takvimle belirtilen süre içinde ücretlerini ödeyen öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte, alacakları dersleri danışmanlarına onaylatıp
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tamamından kendileri sorumludurlar.
(4) Öğrenci, kaydını kendisi yenilemek zorundadır.
(5) Ders kayıtları ders ekleme ve bırakma süresi sonunda kesinleşir.
Ders ekleme ve bırakma
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme/bırakma süresi içinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, almaları zorunlu olan dersler hariç diğer bazı dersleri
bırakabilirler.
(2) Akademik takvimdeki ders ekleme/bırakma günlerinden sonra öğrencinin ders programında ders ekleme veya bırakma işlemi yapılamaz.
(3) Ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin iki hafta içinde başvurması
halinde, danışmanın önerisi, bölüm başkanının olumlu görüşü ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Öğrenci, çekildiği ders yerine herhangi başka bir dersi alamaz. Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılına ait derslerden çekilemez. Bir öğrenci; (FF), (U) notları
ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez. Bir
dersten çekilen öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 16 – (1) Eğitim/öğretim yılı başında her öğrenci için, öğretim elemanları arasından ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından bir danışman
görevlendirilir.
(2) Danışman, öğrencinin akademik çalışmalarını izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve
Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.
(3) Akademik takvim çerçevesinde düzenlenen kayıt sürecinde ders alarak program
yapma, ders alma/bırakma işlemleri, danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır.
Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.
(4) Danışman denetiminde yapılan kayıt yenileme, program yapma, ders ekleme-bırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler ve Ders Kredileri
Eğitim-öğretim programları
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/ana bilim dalının önerisiyle fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu kurulunca düzenlenir ve Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer.
(2) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öngörülen değişiklikler en geç ağustos ayının
ilk haftası içinde Senatonun onayına sunulur ve her yarıyıl/yılın başında ilan edilir.
(3) Haftalık ders programları, eğitim-öğretim yarıyıl kayıt dönemlerinden en az bir
hafta önce dekanlık/müdürlükler tarafından ilan edilir.
(4) Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, ön koşullu dersler ile önkoşul
olan dersler, ilgili bölümün önerisi yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(5) Eğitim-öğretim yıllarında verilecek dersler ve kredileri fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayı sonrası yürürlüğe girer.
(6) Öğretim programları; iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS kredisi, dört
yıllık lisans programları için 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS
kredisi olacak şekilde düzenlenir. Bu krediler aynı zamanda mezuniyet için gerekli en az kredilerdir.
Zorunlu ve ortak zorunlu dersler
MADDE 18 – (1) Zorunlu dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer
alan derslerden zorunlu olarak alması ve başarılı olması gereken derslerdir.
(2) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. Bu dersler programlarda kredili olarak değerlendirilir.
Seçmeli dersler
MADDE 19 – (1) Seçmeli dersler; meslekle ilgili eğitimini almakta olan öğrencinin,
alanında formasyonunu tamamlayan ya da alanındaki kültürünü ve bilgisini artırmak amacıyla
Üniversiteden seçebileceği kredili derslerdir.
(2) Bölüm dersleri içerisinde yer alan seçmeli dersler öncelikli olmak üzere, öğrencinin
ders programında yer alacak seçmeli dersleri öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ile belirlenir.
Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danışmanın önerisi ile eşdeğer kredili
başka bir ders alırlar.
(3) Seçmeli dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin seçmiş olması koşulu aranır.
(4) Öğrenci, öğrenim süresi boyunca, bölüm dışından seçmeli ders yerine geçecek en
fazla dört ders alabilir. Bölüm dışı derslerle bir dönemde alacağı kredi limiti aşılamaz. Bölüm
dışından ders seçiminde öğrencinin bölümü ile ders alınan bölümün karşılıklı izin veya onayı
gereklidir.
İsteğe bağlı seçmeli dersler
MADDE 20 – (1) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi,
görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir.
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(2) İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine
saydırılamayan ve kredisi olmayan derslerdir; ancak başarıldığında not döküm belgesinde başarı notu yer alır.
(3) İkinci yabancı dil, beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri derslerden biri isteğe
bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir.
Ön koşullu dersler
MADDE 21 – (1) Ön koşullu ders; alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan derstir.
Stajlar ve bitirme projesi
MADDE 22 – (1) Stajların yarıyıl içinde ya da tatil aylarında yapılması zorunludur.
Stajların koşul ve ilkeleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.
(2) Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koşul ve ilkeleri fakülte/yüksekokul kurulunca saptanan bitirme projesi istenebilir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 23 – (1) Derslerin kredileri AKTS’ne göre hesaplanır. AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer,
bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb. çalışmaların tümünü belirtir.
(2) Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği fakülte/yüksekokul kurulu tarafından saptanır.
(3) Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz; bu derslerin haftalık teorik ve uygulama
saatleri ile başarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir.
(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar
doğrultusunda, ilgili yönetim kurulu kararları ile düzenlenir.
(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kredileri ilgili yönetim kurulu
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Ders Yükü, Ders Tekrarı ve Muafiyet
Ders yükü
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu
bölüm/programda alacağı derslerin kredileri toplamıdır.
(2) Bir yarıyıllık ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından
belirlenir.
(3) Danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile YNO ve GNO’su 2,00 ve üzerinde, başarı notu ortalaması 3,00’ün altında olan öğrencilerin ders yükü, üst sınıftan olmamak
koşuluyla en çok iki ders artırılabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler. Ön koşullu
dersler bu kapsamın dışındadır.
(4) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, aldıkları ders sayısını dikkate alarak
kayıtlı bulundukları yarıyılın bazı derslerini almayabilirler.
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Ders alma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler dersleri, bulundukları yarıyıldaki başarı durumlarına göre
alabilecekleri toplam kredi limiti esas olmak üzere, aşağıdaki öncelik sırasına göre almak zorundadırlar:
a) Başarısızlıkları nedeniyle tekrarlamak durumunda oldukları dersler,
b) Bulundukları yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan alamadıkları dersler,
c) Bulundukları yarıyıla ait zorunlu/mesleki dersler,
öncelikli olmak üzere, ilgili döneme ait diğer dersler.
(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın üst yarıyılından ders alamaz. Ancak GNO’su en
az 3,00 olan başarılı öğrencilere, alabileceği en yüksek AKTS kredi sınırını aşmamak üzere
danışmanın önerisi, bölüm başkanının onayı ile üst sınıfın aynı yarıyılından en fazla iki ders
verilebilir. Ön koşullu dersler bu kapsamın dışındadır. Öğrenci yaz öğretiminde ilgili yönetim
kurulunun onayıyla aynı koşullarda üst sınıftan iki ders alabilir.
(3) Önlisans veya lisans eğitimini bitirerek mezuniyet hakkı kazanacak durumda olan
öğrenciye, ilgili dönem başlamadan önce, öğrencinin talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile
aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla, bir yarıyıla mahsus olmak üzere 50 AKTS’ye kadar ders
verilebilir:
a) Lisans eğitiminde olan öğrenci için son iki yarıyılından birinde kayıtlı olması,
b) Önlisans öğrencisi için eğitiminin son yarıyılında kayıtlı olması,
c) Disiplin cezası almamış olması,
ç) Genel not ortalaması ve son yarıyıl not ortalamasının 2,50’nin üzerinde olması,
d) Önlisans eğitiminde son yarıyılda alacağı tüm dersleri ve yeterli krediyi tamamlaması
halinde mezuniyet hakkı kazanacak olması,
e) Lisans eğitiminde son iki yarıyılda alacağı tüm dersleri ve yeterli krediyi tamamlaması.
Devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin derslerin ve uygulamaların en az %70 devamları zorunlu
olup, devam durumu, ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir.
(2) Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Özrü
ne olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınava alınmazlar.
(3) Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dâhildir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci
raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez, sınava girse bile bu sınavlar
geçersiz sayılır.
(4) Öğrenciler devamsızlık nedeni ile sınavına giremedikleri dersleri tekrar aldıklarında
devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.
(5) Devam yükümlülüğü yerine getirilen derslerin tekrar alınmasında devam koşulu
aranmayabilir.
(6) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan almak istediği derslerin saatleriyle çakışmaması gerekir.
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(7) Derslerin özelliği ve ilgili bölümün talebi halinde fakülte veya yüksekokul kurul
kararı ile uygulama derslerinin devam yüzdeleri artırılabilir.
Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenci tarafından alınması gereken normal yarıyılda alınmamış
olan veya alınmış fakat (FF), (W) veya (U) notu alınmış olan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda
tekrar alınması zorunludur. Öğrenci isterse, açıldığı takdirde ilgili dersleri yaz öğretiminde de
alabilir.
(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.
(3) Tekrar alınması gereken dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler
ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları yönetim kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar.
(4) Öğrenciler, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak 24 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla (CC) ve bunun
altında not aldıkları dersleri tekrar alabilirler.
(5) Tekrarlanan ders için alınan son not geçerlidir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 28 – (1) Ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öğrenciler bir başka yükseköğretim kurumundan
ders alabilirler. Ancak bu derslerden alınan notlar bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Öğrenciler, almış oldukları derslerin, kredisini ve başarı notunu belgeleyerek ilgili
birime teslim etmek zorundadır.
Derslerden yükümlü tutulmama
MADDE 29 – (1) Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden
yükümlü tutulmamak için başvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti ile ilgili olarak Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavları açılabilir.
Öğrenciler bu haktan bir ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavından başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Başarılı öğrenciler dersten muaf tutulur
ve sınav notları transkriptlerine işlenir. Başarılı olduğu halde muaf olmak istemeyen öğrenciler
derse kayıtlarını yaptırabilirler.
(4) Muafiyet talebinde bulunulan derslerin, alındığı son tarihten itibaren beş yılı geçmemiş olması gerekir.
(5) Muafiyet başvuruları, öğrencinin öğrenim görmeye başladığı ilk yarıyılın başında
dersler başlamadan önce yapılır. Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler bölüm derslerine ilişkin
muafiyet başvurusu yapamaz.
(6) Diğer yükseköğretim kurumundan alınmış ve başarılmış dersin/derslerin harf veya
sayısal notları not bilgisinde yoksa eşdeğeri dersin notu olarak Üniversitede en düşük geçerli
not olan 60 puan verilir. Not belgesi getirilmesi halinde bu not değiştirilebilir.
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(7) Diğer yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı sayıldığı derslerden puanı 60’ın
altındakilerin sayılmasına ve not karşılıklarına yönetim kurulu karar verir.
(8) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların uyumu ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Özürler
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sağlık dâhil tüm özürleri sadece ara sınavlarla ilgili olarak yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
(2) Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özrü olarak kabul edilemez.
(3) Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez,
sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılması halinde sonuçları geçersiz sayılır.
(4) Hastalığın ve hısımlığın belgelenmesi kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan
ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koşulu ile
fakülte yönetim kurulu özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder.
(5) Yönetim kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıdaki fıkralarda belirtilmeyen özürlerini
inceleyerek kabul veya reddeder.
(6) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.
(7) Üç haftaya kadar tedavi gerektiren hastalığı raporla belgelenmiş öğrencilerin sınavları ve devamsızlık durumları, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
İzinli sayılma ve kayıt dondurma
MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler durumlarını belgelemek
koşulu ile dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü ile İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne
başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri yönetim
kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
öğrenciye tebliğ edilir.
(2) Kayıt dondurma veya izin istek başvuruları zorunlu nedenler dışında, gerekçeli bir
dilekçe ve ekli belgelerle birlikte her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe
kadar yapılabilir. Sağlık gerekçesi ile istenen izin ve kayıt dondurma talepleri ile beşinci fıkrada
sayılan hallerin varlığı halinde başvurular süre sınırlamasına bağlı değildir.
(3) Kayıt dondurma veya izinler bir kerede en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince
de toplam dört yarıyıl verilebilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir.
(4) Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. Ancak eğitimöğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışı için verilen izinlerde geçen süreler
öğretim sürelerine dâhildir.
(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren eylemler sebebi ile gözaltına alınan, tutuklanan veya resmi makamlarca aranan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak genel hükümlere göre yürütülen
cezai soruşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya takipsizlik
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kararı verilen veya cezai kovuşturma sonucunda beraat eden öğrencilerin gözaltı veya tutuklulukta geçen süreleri kayıt dondurma süreleri gibi işlem görür. Bu haller dışında, genel hükümlere göre gözaltına alınan, tutuklanan, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan
öğrenci veya öğrencinin kanuni temsilcisi, zorunluluk halini belge ile kanıtlamak suretiyle, kayıt dondurma ve izin talebinde bulunabilir. Bu talepler, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenerek, karara bağlanır.
(6) Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler, süre bitiminde başvurarak kayıtlarını yeniler ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Ancak zorunluluk halinde,
öğrencinin veya kanuni temsilcisinin bu durumu belge ile kanıtlaması koşulu ile yönetim kurulu
kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kayıt dondurma süresi uzatılabilir.
(7) Sağlık raporu ile izinli sayılan öğrenciler, sağlıklarına kavuşmaları halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
(8) Kayıt dondurma ve izin sürelerine ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeler
Sınavlar
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, özür sınavı, bütünleme sınavı, ek ders ve tek ders sınavıdır.
Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 33 – (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.
(2) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
(3) İsteyen öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilere duyurulmak koşuluyla, ara sınavlardan önce, dekanlık/müdürlük bilgilendirilerek tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav
veya yoklamalar yapabilir. Öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri
çalışmalar yaptırabilir. Bu uygulamalar, ara sınav notları ile birlikte 42 nci maddeye göre değerlendirilir.
(4) Ara sınav notu dersin başarı notunun %40’ını oluşturur.
(5) Tamamen uygulamaya yönelik derslerde yarıyıl ortasındaki uygulama notu ara sınav
notu yerine geçer.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 34 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl sonunda bir defa yapılan sınavlardır.
(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
(3) Yarıyıl sonu sınav notu dersin başarı notunun %60’ını oluşturur.
(4) İsteyen öğretim elemanı dönem başında öğrencilere duyurmak koşulu ile yarıyıl
içinde kısa sınavlar yapabilir, ödevler, uygulamalar verebilir. Bu faaliyetler 42 nci maddeye
göre değerlendirilir.
(5) Tamamen uygulamaya yönelik derslerde yarıyıl sonundaki uygulama notu yarıyıl
sonu sınav notu yerine geçer.
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Özür sınavı
MADDE 35 – (1) Özür sınavı, mazereti sebebi ile ara sınava giremeyen ve mazereti
yönetim kurulunca haklı ve geçerli olarak kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır.
(2) Özrünün kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, özrünün sona ermesinden itibaren yedi gün içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi
gerekir.
(3) Yönetim kurulu sağlık sebebi dâhil öğrencinin ara sınavla ilgili her türlü özrünü değerlendirerek kabul veya reddedebilir.
(4) Özür sınavı yarıyıl sonu sınavından önce yapılır.
(5) Herhangi bir nedenle özür sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir özür sınavı hakkı
verilmez.
Tek ders sınavı
MADDE 36 – (1) Tek ders sınavı, öğrencinin mezun olabilmesi için ilgili yönetim kurulu kararı ile açılan sınavdır. Öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersten tek ders
sınavına başvuramaz. Tek ders sınav hakkı verilirken, öğrencinin, sorumlu olduğu tek dersin
sınavına girip, sınavdan en az 60 puan alması ve genel not ortalamasını 2,00’ın üzerine çıkarması koşulu aranır.
(2) Tek ders sınavını başarıyla veren öğrenci (DC) ve (DD) notu aldığı sınamalı dersten/derslerden de başarılı sayılır.
(3) Tek ders sınav notu başarı notudur.
(4) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyılda ya da yaz öğretimi sonunda sınav ücretini ödemek koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrar sınava alınabilir.
(5) Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
ücretini yatırmak zorundadır.
Bütünleme sınavı
MADDE 37 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olup giremeyen, bu sınavda başarısız olan öğrencilerle, dönem sonunda (DD)/(DC) notu almış koşullu
başarılı olan öğrencilere o derslerden yarıyıl/yıl sonunda verilen sınav hakkıdır.
(2) Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonunda, yeni dönem veya yaz öğretimi başlamadan
önce sona erecek şekilde, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) Yaz öğretimi sınavları için bütünleme sınavı yapılmaz.
(4) Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci bütünleme sınavına giremez.
(5) Bütünleme sınav notu yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.
(6) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
(7) (DD) veya (DC) notunu yükseltmek için sınava giren öğrencinin en son aldığı not
geçerlidir.
Ek sınav
MADDE 38 – (1) Azami süre sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan
son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen
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tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar
sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan
hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar
başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır.
(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna
gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine
not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girdiği ders başına öğrenim ücretini öderler.
Bu öğrenciler, sınav hakkı dışında, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Ek sınav ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sınavların yapılış biçimleri
MADDE 39 – (1) Sınavlar test usulü dâhil; yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı
ve uygulamalı olarak yapılabilir.
(2) İlgili öğretim üyesinin yarıyıl başında başvurması halinde, yönetim kurulu bazı sınavların sözlü yapılmasına karar verebilir, bu durum yazılı olarak yarıyıl başında ilan edilir.
Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması
MADDE 40 – (1) Sınavlar, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Sınav günleri akademik takvime uygun olarak dekanlık/müdürlükçe ilan edilir. Sınavlar millî ve dinî bayramlar dışında, cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
(3) Sınav günleri ilan edildikten sonra en geç sınavlardan bir hafta önce dekanlık/müdürlükçe değiştirilebilir.
(4) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek; öğrenci kimlik belgelerini
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar ve/veya sınavları geçersiz
sayılır.
(5) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymaksızın girdiği sınav sonucunda
aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.
(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre, sınav ve
ödevlerden dolayı işlem yapılarak disiplin cezası verilen öğrencilere sınav ve ödev notu olarak
sıfır (0) verilir.
(7) Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen
aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak başkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o
çalışmadan sıfır (0) not verilir.
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(8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan (FF) sıfır (0) notu almış sayılır.
(9) Bir dersin ara sınavına özürsüz olarak katılmayan öğrenciye, yeni bir ara sınav hakkı
verilmez ve sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır.
(10) Tekrarlanan sınavda, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.
(11) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim üyesi tarafından
bilgisayara girilerek bir kopyası dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları bilgisayar
ortamında akademik takvimde belirtilen tarihlerde topluca ilan edilir.
(12) Sınavlara ilişkin tüm evrak, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Rektörlükçe
saklanır.
Sınav notlarında maddi hata
MADDE 41 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz
edilebilir.
(2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe
yazılı olarak yapılması gerekir.
(3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların
toplamına ve okunmayan cevap olup olmadığına dekanlıkça/müdürlükçe bakılır. Maddi hatanın
olduğu belirlenirse ilgili yönetim kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur.
(4) Sınav kâğıt ve notlarının dekanlık/müdürlüğe tesliminden sonra öğretim elemanının
not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez.
Başarı notu
MADDE 42 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile değerlendirilir. Başarı notu,
yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.
(2) Ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamı başarı
notunu oluşturur.
(3) Kredisiz derslerden başarılı olmak için not ile değerlendirmede en az 60 almak gerekir. Altmışın altında not alan öğrenci başarısız sayılır.
(4) Öğrencinin; varsa, yarıyıl içinde girdiği kısa sınavlar, yoklamalar, yaptığı ödevler,
uygulamalar, faaliyetlerin durumuna göre, sınav notuna etki edecek şekilde değerlendirilir. Ancak değerlendirmede bu faaliyetlerin etkisi, ara sınav notunun ve/veya yarıyıl sonu sınav notunun %20’sini geçemez. Teorik ders saati ile birlikte uygulama ders saati içeren derslerde bu
oran %70’e kadar arttırılabilir.
Not ortalamaları
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından YNO ve GNO hesaplanarak belirlenir.
(2) Öğrencinin bir yarıyıl YNO’su, o yarıyılda aldığı her bir dersin kredisi ile başarı
puan kat sayısı çarpımları toplamının o yarıyıl aldığı kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.
(3) GNO ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü
dikkate alınarak hesaplanır.
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(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, derslerin ait oldukları yarıyılda değerlendirilir ve ilgili yarıyıla ait YNO veya GNO hesaplanmasında dikkate alınır.
(5) Ders başarı notları harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Ders başarı
notlarının rakam, harf ve katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Not Katsayısı
Başarı Harf Notu
Rakamla
90-100
4,00
AA
80-89
3,50
BA
70-79
3,00
BB
65-69
2,50
CB
60-64
2,00
CC
55-59
1,50
DC
50-54
1,00
DD
0-49
0,00
FF
Not tanımları
MADDE 44 – (1) 43 üncü maddede belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden birisi ile aşağıdaki gibi belirlenir:
a) (S) notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu
başarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.
b) (U) notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen veya muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu
dersi alırlar.
c) (EX) notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili dekanlık/bölüm/yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX)
notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden
kaydolan öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumundan almış oldukları ve denkliği
yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz ancak not
döküm belgelerinde fakülte/yüksekokul kredisi ile gösterilir.
ç) (W) notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra ve ara sınavlar
öncesinde olmak kaydıyla, dekan/müdür onayı ile bırakılan ders için verilir.
d) (I) notu: Ödev, proje sunumu ve benzeri süreli değerlendirme sonunda verilen nottur.
(I) notu hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten (I) notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün süre tanınır. Bu
süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin (I) notu, kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak uzayan hastalık ve benzeri hallerde, yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi uzatılabilir.
e) (FF1) notu: Derse devam ve uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek yarıyıl sınavına girme hakkı olduğu halde, sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur. Başarı
notu hesabında (FF) olarak işlem görür.
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f) (FF2) notu: Derse devam veya uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirememiş
öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.
g) (P) notu: Yıllık derslerin birinci yarıyılında verilir.
Başarı durumu
MADDE 45 – (1) Dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler GNO’sunu 2,00’a yükseltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamazlar. Bu öğrenciler alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler ile notunu yükseltmek istediği dersleri
yaz öğretiminde de alabilirler.
(2) YNO veya GNO’su 2,00 ve üstünde olan öğrenci başarılı öğrencidir. Öğrencinin
başarılı olması için o dersten (CC) ve üstü not alması gerekir.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 46 – (1) YNO’su 2,00 altında olan öğrenciler başarısız ve sınamalı öğrencilerdir.
(2) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda, YNO’larının en az 2,00 olması gerekir.
(3) İzleyen yarıyılda YNO’sunu 2,00’ın üstüne çıkaran öğrenci sınamalı olduğu dönemde (DC) ve (DD) notu aldığı derslerden başarılı sayılır.
(4) İzleyen yarıyılda YNO’su 2,00’ın altında olması durumunda öğrenci son iki yarıyılda (CC)’nin altında not aldığı tüm dersleri tekrar alır.
(5) Dört yarıyıl üst üste sınamalı durumda olan öğrenciler başarılı oluncaya kadar uzatmalı öğrenci olurlar.
(6) Sınamalı lisans öğrencileri bir yarıyılda 30 AKTS’ye kadar, önlisans öğrencileri bir
yarıyılda 40 AKTS’ye kadar ders alabilir.
(7) Yaz okulunda alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak değerlendirilemez.
(8) Fakülte veya yüksekokulda son sınıfın son döneminde sınamalı duruma düşen öğrencinin yarıyıl not ortalaması 2,00’a eşit veya 2,00’ın üstünde ise, öğrenci (DC) ve (DD) notu
aldığı dersten/derslerden başarılı, yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında ise o dersten/derslerden
başarısız sayılır.
Onur öğrencisi
MADDE 47 – (1) Her dersi ilk hakkında başarmış, disiplin cezası almamış, tüm yarıyıllarda en az alması gereken ders kredisini almış, eğitim yılı sonunda veya mezuniyet sırasında
genel başarı not ortalaması en az 3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır ve bu öğrencilere
onur belgesi verilir.
Not belgeleri ve saklanması
MADDE 48 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten, Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlara ilişkin
kayıtlar öğrencinin dosyasında saklanır ve not döküm belgesine yazılır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler
Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 49 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.
Yatay geçiş koşulları
MADDE 50 – (1) Yatay geçişlere ve intibak programlarına yönetim kurulu karar verir.
(2) Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin;
a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurusunu yapmış olması,
b) Yatay geçiş yapılacak yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamış
olması
halinde, öğrenci belirlenecek kontenjanlar dâhilinde diğer fakülte/bölüm/programlara
yatay geçiş yapabilir.
(3) Üniversite içinden ya da dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin
önceden almış oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiş yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl, ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanır.
Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 51 – (1) Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulünde öğrencilerin; kayıtlarının
hangi yarıyıla yapılacağı intibak programları hakkında 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim
kurulu tarafından karar verilir.
(2) Dikey geçişle gelen öğrencilere birinci ve ikinci sınıfta aldıkları derslerle ilgili muafiyet verilebilir.
Özel öğrenciler
MADDE 52 – (1) Bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerin Üniversitenin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun yönetim kurulunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler, Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü
ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilirler.
(3) Söz konusu öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayarak Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde sadece not döküm belgelerinde yer alan dersleri aktarabilirler.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Uzatma, Disiplin, İlişik Kesme
Mezuniyet ve diploma verilme koşulu
MADDE 53 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, her bir program için saptanan en az kredi toplamının altında olmamak koşulu ile bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı
ile tamamlayan GNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
(2) Öğrenci kayıtlı olduğu programın öngördüğü tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamladığı halde fazladan aldığı bir seçmeli dersten başarısız olması halinde bu ders öğrencinin
isteği ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üzerinden silinebilir.
(3) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi GNO’su dikkate alınarak belirlenir.
Lisans öğrenimi GNO’su; öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.
(4) Diploma ve sertifikalar Türkçe olarak düzenlenir.
(5) Mezun olan öğrencilere, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.
Lisans diploması
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sekiz yarıyıllık bir programı başarı
ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
(2) Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diplomada program
belirtilir.
Ön lisans diploması
MADDE 55 – (1) Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden
isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış olmaları
koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan/müdür ve Rektörün imzaları bulunur. Bu diplomalarda öğrencinin görmüş olduğu öğrenim süresi belirtilir.
Meslek yüksekokulu diploması
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yüksekokul programını başarı ile
tamamlayan öğrencilere yüksekokul diploması verilir. Meslek yüksekokulu diplomasında ilgili
müdür ve Rektörün imzaları bulunur.
Çift ana dal lisans programı
MADDE 57 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenler, başvurmaları ve yeterli koşulları sağlamaları halinde, belirlenecek kontenjanla aynı fakülte içinde ya da dışında başka
bir bölümün lisans öğrenimine aynı zamanda devam edebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift ana dal programı denir.
(2) Çift ana dal programlarına ait koşullar Senatoca belirlenir.
Çift ana dal diploması
MADDE 58 – (1) Çift ana dal programı uygulayan fakülteden çift ana dal diploması
almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili bölüm başkanı, dekan ve Rektörün imzaları
bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.
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Yan dal programı
MADDE 59 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, kayıtlı bulundukları lisans
programlarına ek olarak yan dal programına katılma izni verilebilir.
(2) Ayrı lisans programı anlamını taşımayan yan dal programlarına ait koşullar Senatoca
belirlenir.
Yan dal sertifikası
MADDE 60 – (1) Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan
dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili bölüm başkanı, dekan/yüksekokul müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu
yan dal programının adı belirtilir.
Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarının dondurulması
MADDE 61 – (1) Öğrencinin mali sorumluluklarını yerine getirmeme veya öğrenimine
ara verme isteği doğrultusunda öğrenim süre ve öğrencilik hakları dondurulur. Öğrencinin yeniden başvurusu halinde Mütevelli Heyetinin belirleyeceği ücreti ödeyerek öğrenimine ve öğrenciliğe devam eder.
Öğrenim süresini uzatma
MADDE 62 – (1) Öğrenci belirlenen süre içinde programını başarı ile tamamlayamaz
ise Mütevelli Heyetin belirlediği ücreti ödeme koşulu ile uzatma programına alınır. Ancak bunlar, öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.
Engelli öğrenciler
MADDE 63 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu
güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen
yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.
Disiplin
MADDE 64 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.
Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamaz.
Uzaklaştırma cezasından dolayı derslere katılamayan öğrencilerin bu süreleri devamsızlıktan
sayılır.
İlişik kesme
MADDE 65 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması halinde.
b) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması halinde.
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c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin azami süreler içinde ödenmemesi
sonucu kayıt yenilenmemesi nedeniyle, yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile ilişik kesme kararının alınması halinde.
ç) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin;
hiç alamadıkları ve aldığı halde devam koşulunu yerine getirmediği derslerin toplam sayısının
beşten fazla olması halinde.
d) Derslere devam koşulunu yerine getirdikleri halde, kullandıkları ek süreler sonunda,
yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 38 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olarak
yerine getirmemeleri halinde.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak düzenlemeleri Üniversite
yetkili kurullarınca yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Üniversiteye kaydolan öğrencilerin
not ve kredi sistemine ilişkin işlemler AKTS’ye göre yapılır. Bu tarihten önce kaydolmuş olan
öğrenciler için önceki yerel kredi sistemi uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrencilerden mezuniyet
durumuna gelenlere bir defaya mahsus verilecek olan yerel kredi limiti en çok 30 krediye kadar
uygulanır.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrencilerin mezuniyeti
için gereken en az kredi miktarı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenmiş önceki
toplam yerel kredi limiti geçerlidir.
(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrenciler için, 46 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, en fazla yerel kredi limiti; fakültelerde 18, yüksekokullarda
24 kredi olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENTEGRE SİSTEM
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kabul ve
kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre eğitim
sistemiyle öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma,
unvan ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Ders Kurulu: Bir organ, sistem veya konunun; birbiriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde verilen teorik ve pratik uygulamalar bütününü,
ç) Ders Kurulu/staj/staj kurulu not ortalaması: Dönem I, II ve III’te dönemin yıl boyunca
girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını, Dönem IV, V ve VI’da yıl boyunca alınıp
başarılan stajların not ortalamasını,
d) Dönem: Fakültede eğitimin her bir ders yılını,
e) 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,
f) Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilen; bir başkan, başkan yardımcıları, bölüm başkanları, eğitim ve dönem
koordinatörleri ile koordinatör yardımcıları, öğrenci fakülte temsilcisi, dönem temsilcisi öğrenciler ve bir sekreterden oluşan komisyonu,
g) Fakülte Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Fakülte: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ı) Koordinatörler Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitiminde görev alan
Koordinatörler Kurulunu,
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i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet
öncesi eğitim komisyonunu,
j) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Öğrenci: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,
l) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,
n) Stajlar: Dönem IV, V ve VI’da klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim programlarını,
o) Staj Kurulu: Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde
öğrencilere kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinden öğretim elemanlarının bir araya
gelerek oluşturdukları kurulu ve bu kurulun çalışmalarının ürünü olan ders/staj programını,
ö) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Öğrenci kabul, kayıt şartları ve kayıt yenileme
MADDE 5 – (1) Fakülteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ile belirlenen esaslara göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabulü, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili; Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, YÖK’ün
belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.
Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici öğrenci
kabul edilmez.
Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Fakülteye yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak
yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Adayların başvurularının kabul edilmesi için İngilizce yeterlilik sınavını başarmış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları ders/stajlardan
muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu mezuniyet öncesi eğitim komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi, her biri bir ders yılını kapsayan ve
en az otuz iki haftadan oluşan altı dönemden ibaret olup, toplam en az 5500 eğitim ve öğretim
saatinden oluşur. Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süreleri altı
yıllık eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Tıp eğitimi için azami süre dokuz yıldır.
(2) Fakültede eğitim süreleri, dönem I ve II’yi kapsayan temel tıp bilimleri dönemi;
dönem III, IV ve V’i kapsayan klinik tıp bilimleri dönemi ve dönem VI’yı oluşturan aile hekimliği dönemi olarak adlandırılır.
(3) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam
ederler.
Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Öğretim dili İngilizce destekli Türkçedir. Türkçe yapılan derslerde
İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir.
(2) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen bazı dersler İngilizce yapılabilir.
(3) Fakülteye giriş hakkını kazanan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ile Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan son beş yılda belirlenen düzeyde başarılı olan öğrenciler, doğrudan birinci
döneme başlarlar. Başarısız olanlar ise hazırlık sınıfı öğrencisi olarak, 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 26/7/2015
tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(4) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre fakülteyle ilişiği kesilir.
Eğitim esasları
MADDE 10 – (1) Fakültede uygulanan tıp eğitiminin amacı; birinci basamakta üstün
nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermek için gereken bilgi ve becerilerle donanmış, tıp mesleğinin etik değerlerini özümsemiş ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hekimler yetiştirmektir.
(2) Bu amaca yönelik olarak eğitim entegre sistemle sürdürülür. Bu sistemde gözetilen
ilkeler şunlardır:
a) Gerek temel tıp bilimleri derslerinin gerekse klinik tıp bilimleri derslerinin kendi içlerinde uyum gösterecek biçimde işlenmesi, yani yatay uyumun sağlanması,
b) Temel ve klinik tıp bilimleri derslerinin birbirinden kopuk değil, birbirine bütünleşmiş biçimde işlenmesi, yani dikey uyumun gerçekleşmesi,
c) Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgilerin kuramsal derslerde aktarılmasına paralel
olarak, o alanı ilgilendiren beceri ve tutumların da entegre hekimlik uygulamaları yoluyla kazandırılması,
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ç) Üst düzeyde bütünleşmeyi güvence altına alacak biçimde eğitimin ilk üç dönemde
ders kurulları, üst dönemlerde ise stajlar ve staj kurulları yoluyla düzenlenmesi ve sürdürülmesi.
(3) Eğitim programları, ikinci fıkradaki ilkeler doğrultusunda ve eğitim dönemleri itibariyle düzenlenir.
Eğitim şekli
MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim programında;
a) Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere
kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kuramsal ve
uygulamalı eğitimleri içeren ders/staj kurulları,
b) Mesleki eğitime yönelik klinik ve iletişim becerileri eğitimleri,
c) 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinden oluşan zorunlu dersler,
ç) Eğitim komisyonunun önerisi ve Fakülte Kurulunun onayıyla gerekli görülen diğer
dersler,
bulunur.
(2) Tıp eğitimi; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve V’te staj/staj kurulu
esasına göre ve Dönem VI’da aile hekimliği eğitimi şeklinde yapılır.
(3) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar, staj kurulları ve
bunların süreleri ile AKTS’leri eğitim komisyonunun önerisi Fakülte Kurulunun ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince en az 360 AKTS’lik yükü
başarıyla tamamlamak zorundadır.
(4) Fakülte öğrencileri, 2547 sayılı Kanunda öngörülen zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri Fakülte Kurulunun kararı ile
birinci veya ikinci ders yıllarında okutulabilir. Bu derslerden başarılı olmak Fakülteden mezun
olmak için ön koşuldur.
(5) Yabancı dil dersleri hariç zorunlu derslerin ders yılı sonu ve bütünleme sınavları
kredili olarak değerlendirilir.
(6) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak eğitim komisyonu önerisi, Fakülte Kurulu kararı 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 kontenjanlarına göre
derslere yerleştirilir.
(7) Fakültede entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı derslerde bütünlük bulunduğundan ulusal ve uluslararası değişim programları hariç aile hekimliği
dönemine kadar kurum dışı eğitim yapılmaz.
Önkoşul ve dönem geçme
MADDE 12 – (1) Tıp doktorluğu eğitim ve öğretiminde entegre sistemde her ders yılı,
bir sonraki ders yılının ön koşuludur. Bir ders yılında başarısız olan öğrenci, bir üst ders yılının
derslerine devam edemez. Dönem I, II ve III’te yıl sonunda başarısız olan öğrenci dönemi, Dönem IV, V ve VI’da staj/staj kurullarında başarısız olan öğrenci stajı/staj kurullarını tekrarlar.
Bir döneme ait tüm stajlar başarılı bir şekilde tamamlanmadan bir üst döneme geçilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır. Kuramsal
derslere, laboratuvar çalışmalarına, stajlara, uygulamalara, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalarına ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur.
(2) Dönem I, II ve III’te her ders kurulunda devam durumu ayrı olarak değerlendirilir.
Kurul kuramsal sınavına girebilmek için kurul içindeki derslerin bütününün %70’ine girmiş
olmak şarttır. Uygulama sınavlarına girebilmek için ilgili dersin kurul içindeki kuramsal derslerinin %70’ine, uygulama derslerinin %80’ine girmiş olmak şarttır. Dönem sonu sınavına girebilmek için tüm dönemdeki derslerin %70’ine girmiş olmak şarttır. Dönem sonu uygulama
sınavlarına girebilmek için ilgili dersin tüm dönemdeki kuramsal derslerinin %70’ine, uygulama derslerinin %80’ine girmiş olmak şarttır. Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan
dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir. Mazeretli olarak
uygulamalara katılamayan öğrenciler için telafi programları uygulanabilir.
(3) Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Staj/staj kurulunun sınavlarına girebilmek için staj/staj kurulu içindeki tüm ders ve uygulamaların %80’ine devam etmek zorunludur.
(4) Aile hekimliği döneminin tamamına devam esastır.
(5) Ders kurulu ve staj kapsamı dışındaki derslerin devam zorunluluğu ayrı değerlendirilir, bu derslerin sınavları ders geçme usulüne göre yapılır ve sınavlara girebilmek için derslerin %70’ine devam zorunludur.
(6) Sağlık raporları veya başka özürler öğrencinin derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak devamsızlık süresi bu Yönetmelikte açıklanan
bu süreleri aşan öğrenci sınava giremez, FF2 notu alır, puanı (0) sıfırdır. Staj/staj kurulu sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye FF2 notu verilir, puanı (0) sıfırdır ve stajı
tekrarlar. Sınav tarihini içeren mazeretler ile ilgili durumlar 14 üncü maddede tanımlandığı
üzere uygulanır.
Mazeretler
MADDE 14 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği derslerin ara sınavları ve ders kurulu
sınav tarihini kapsayan mazeretini belgelendirmesi ve bunun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi gereklidir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan mazeretler aşağıdaki gibidir:
a) Sağlık raporu ile belgelenen sağlıkla ilgili mazeret; öğrencinin Fakültenin hastanelerinden alacağı sağlık raporu, bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren üç işgünü içinde dilekçe eşliğinde Fakülte öğrenci işlerine teslim edilir. Sağlık raporu
kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınava katılamaz. Derse
devam veya sınava katılması halinde sonuçları geçersiz sayılır.
b) Mahallin en büyük mülki amirinden belgelenmiş olmak kaydıyla doğal afete maruz
kalma.
c) Belgelenmek koşuluyla kaza, ikinci dereceye kadar vefat ve benzeri olağanüstü durumlar.
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ç) Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.
(2) Mazeret belgelerinin geçerli olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
(3) Fakülte Yönetim Kurulu mazeret belgelerini, gerekçe göstererek kabul ya da ret
edebilir.
(4) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretinin geçerli olduğu tarihte yapılan sınava giremez. Fakülte Yönetim Kurulu ilgili sınav için açılacak olan
mazeret sınavına ilişkin uygulamaları belirler. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu
süreler içinde sayılır.
(5) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.
İzinler
MADDE 15 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı yurt içi ve yurt dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Bu
izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az onbeş gün önce yapılır. Sağlık nedeniyle yapılan
izin başvurularında başvuru süresi koşulu bulunmaz. İzinli geçen süreler için 2547 sayılı Kanun
hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
(2) Milli takım karşılaşmalarında, üniversiteler arası yıllık spor karşılaşmalarında ve
Üniversite takımlarında görev alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Rektörlükçe izin verilir. Öğrenciler müsabakalar nedeniyle izinli sayıldıkları
süre içinde devamsız sayılmaz ve sınavına giremedikleri ders/ders kurulu için mazeret sınavına
alınırlar. Ancak öğrenci Dönem IV, V veya VI’da ise devam etmediği süredeki uygulamaları
anabilim dalının göstereceği sürede tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı
takdirde stajı tekrarlar.
(3) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın devamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Fakülte Yönetim
Kurulunca karar verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar
Sınavlar
MADDE 16 – (1) Fakültede Dönem I, II ve III için öğretimde öngörülen sınavlar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Bir sınavdan alınabilecek 100 tam notun gerek anabilim dalları, gerekse uygulamalı/kuramsal sınavlar arasında paylaştırılması ders kurulu sorumlusu tarafından ders saatleri
göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının derslerinin kuramsal, uygulamalı ve toplam not payları belirlenir.
b) Dönem sonu genel sınavı: Dönem I, II ve III’te; dönem 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.
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c) Dönem bütünleme sınavı: Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi 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, dönem sonu genel sınavı tarihini
kapsayan mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen, dönem sonu genel sınavı 50’nin
altında olan veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem sonu başarı notu 60’ın
altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.
(2) Dönem IV ve V için öngörülen sınavlar şunlardır:
a) Staj/staj kurulu sınavı: Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal
ve/veya uygulamalı ve/veya yönlendirilmiş ve/veya klinik yönelimli olarak yapılan sınavdır.
Bu sınavda alınan not; staj notu olarak adlandırılır.
b) Staj/staj kurulu bütünleme sınavı: Dönem IV ve V’te staj/staj kurullarının bir veya
daha fazlasından başarılı olamayan veya mazereti nedeniyle staj/staj kurulu sonu sınavına giremeyen öğrenciye, Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi halinde açılacak olan
sınav; staj bütünleme sınavıdır. Staj/staj kurulunun bulunduğu dönemin son staj/staj kurulunun
bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılır. Bu sınavdan alınan not staj
notu yerine geçer.
(3) Tüm dönemlerde ders kurulu/staj/staj kurulu haricinde verilen derslerde ara sınav,
en son ara sınavdan en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra final sınavı ve final sınavından
en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavları yapılır.
(4) Tüm dönemlerde belgelenmiş mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilen öğrencilere giremedikleri ders kurulu ve ders ara sınavları için aşağıda belirtilen esaslara
göre mazeret sınavı açılır:
a) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava
girememiş bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.
b) Dönem sonu genel sınavı, staj sonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz, öğrenci bütünleme sınavı hakkını kullanır. Bütünleme sınavı için; sağlık sorunu gibi zorunlu hallerde öğrencinin başvurması, ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Sınav günleri ve şekli
MADDE 17 – (1) Sınavlar yazılı, çoktan seçmeli, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış
gibi çeşitli yöntemlerde veya bunların bir araya getirileceği şekillerde yapılabilir.
(2) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttırmak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri sınava alabilir. Bu sınavlar eğer yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla staj/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların staj/ders
notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir.
(3) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Kurulu tarafından
değişiklikler yapılabilir.
(4) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır.
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Sınav sonuçları
MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan
edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere
göstermekle yükümlüdür.
(2) Kuramsal sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının
ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak sunarlar. Bu başvurular bir hafta
içinde ilgili Dönem Koordinatörünce incelenerek sonucu Dekanlığa sunulur. Sonuç Dekanlık
tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre, sınav ve ödevlerden dolayı işlem yapılarak disiplin cezası verilen öğrencilere sınav ve ödev notu olarak sıfır (0) verilir.
Dönemlerde başarı durumunun değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Fakültede Dönem I, II ve III’te dönem geçme, Dönem IV, V’te staj
geçme esası uygulanır. Dönem VI aile hekimliği eğitimi kapsamındaki stajları içerir. Akademik
eğitimin her yılı, bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı belirlenen ortak, zorunlu ve seçmeli dersler dışında bir dönemin ders kurullarının bütünü ya da stajların her
biri başarılmadan bir üst döneme geçilmez.
(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu; eğitim-öğretim yılı başarı notudur.
Bu not; ders kurulu sınavlarının not ortalamasının %60’ı, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav puanının %40’ı toplanarak elde edilir. Dönem sonu başarı notu en az 60’tır. Ders
kurulu sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için değerlendirme esasları şunlardır:
a) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren ders kurulu sınavında, ders kurulunda yer
alan her dersin puanının yarısı o dersin baraj puanıdır. Öğrencinin dersin puanının yarısından
azını aldığı durumda, baraj puanı ile arasındaki fark kadar puanı aldığı puandan düşülür.
b) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren dönem sonu genel sınavından alınması zorunlu olan asgari not 50’dir.
c) Ders kurulu sınav notlarının her biri en az 60 ve kurul sınavları not ortalaması 80 ve
üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki
öğrencilerin dönem sonu geçiş notu ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %100’ü
olarak alınır. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu
isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.
ç) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız
sayılır ve o dönemi tekrarlar.
(3) Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal ve/veya uygulamalı
olarak yapılan staj/staj kurulu sınavı başarılı olmak için staj notunun 100 üzerinden en az 60
olması gerekir. Staj/staj kurulu sınavlarının değerlendirilmesi ve staj tekrarı için uygulama
esasları şunlardır:
a) Dönem IV ve V’te staj/staj kurullarının bir veya daha fazlasından başarılı olamadığından bütünleme sınavına alınan öğrencinin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60
alması zorunludur. Öğrenci staj bütünleme sınavında başarılı olamadığı takdirde, akademik
takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını, staj takvimine uygun olarak tekrarlar. Staj/staj
kurullarının sonunda ve bütünleme sınavında yine başarı gösteremeyen öğrenci, başarılı olana
dek akademik takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını devam zorunluluğu ile tekrarlar.
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b) Bir dönemin stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler,
üst dönemin stajlarına staj takvimine uygun olarak başlayabilirler.
c) Dönem IV ve Dönem V’te dönem sonu başarı notu, staj ve staj kurulu başarı notlarının ortalamasıdır.
(4) Ders kurullarının ve stajların dışında kalan ve ders geçme sisteminin uygulandığı
derslerde dersin başarı notu; ara sınavların not ortalamasının %40’ı ve final ya da bütünleme
sınav notunun %60’ının toplamı ile belirlenir. Bu derslere de devam zorunludur ve bu derslerin
sınavları, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Bu derslerin sınavları ve başarı değerlendirmesi ile ilgili
uygulama esasları şunlardır:
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler haricindeki derslerden başarılı olabilmek için final veya
bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 60 almak ve ders başarı notunun 100 üzerinden en
az 60 olması zorunludur.
b) İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde
ders yılı içinde en az bir ara sınav yapılır. Bu derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız
olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse
kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça
mezun olamaz.
(5) Dönem VI aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarı durumları eğitim programındaki zorunlu ve seçmeli intörnlük stajlarının anabilim dallarında yapılan çalışmaları sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları
çıkış özetleri, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki
katılımları, verilen görevleri yerine getirmeleri, kuramsal bilgi düzeyleri ve genel davranışları
gibi ölçütler üzerinden değerlendirilir. Aile hekimliği döneminde yapılan değerlendirme esasları
şunlardır:
a) Dönem VI’da başarı durumu not ile belirtilir; başarılı sayılmak için staj başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. Dönem VI stajlarında başarısız olan öğrenciler
başarısız oldukları staj/stajları tekrar ederler.
b) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için son stajın bitiminden sonra staj tekrarı
hakkı verilir. 8 inci maddede tanımlanan azami süreyi aşan Dönem VI öğrencilerine Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek kaydı ile birden fazla stajdan başarısız
ise iki öğretim yılı, sadece bir stajdan başarısız ise sınırsız süre ile tekrar hakkı verilir.
Notlar
MADDE 20 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
Puan Notu
Harf Notu
Katsayı
90-100
AA
4,0
80-89
BA
3,5
70-79
BB
3,0
65-69
CB
2,5
60-64
CC
2,0
0-59
FF
0,0
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(2) Diğer notlar şunlardır:
a) EX: Muaf,
b) S: Başarılı. Zorunlu ya da seçmeli derslerden başarılı,
c) U: Başarısız. Zorunlu ya da seçmeli derslerden başarısız,
ç) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
d) FF2: Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkı yok, başarısız.
ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar
Genel not ortalaması, mezuniyet ve mezuniyet dereceleri
MADDE 21 – (1) Bir ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS, o dersin, ders
kurulunun ve stajın, staj kurulunun AKTS’si ile öğrencinin aldığı harf notunun 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 22 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Dönem I ve II’deki eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile verilir.
b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenim ücretleri
MADDE 23 – (1) Fakültenin yıllık öğrenim ücretleri, ders ücretleri, staj ücretleri, sınav
ücretleri gibi öğrenim ücretlerini içeren maddi hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Disiplin işleri
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden
sayılır. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde derslere ve sınavlara
katılamaz. Uzaklaştırma cezasından dolayı derslere katılamayan öğrencilerin bu süreleri devamsızlıktan sayılır.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ufuk Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 5/10/2009 tarihli ve 27367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim sistemi değişiminde geçiş sürecine ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakültede 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla dönem
I’den başlamak üzere gerçekleştirilen eğitim sistemi değişikliği nedeniyle; önceki sistemde öğrenim görmekte iken başarısızlıkları ve/veya devamsızlıkları nedeniyle ders tekrarı yapması
gereken ve bir üst döneme devam etme hakkı olmayan öğrenciler kendi istekleri ile entegre
eğitim sistemine dahil olmadıkları takdirde;
a) Devam etmek zorunda oldukları dönemde verilen ve daha önce başarmış oldukları
derslerden muaf tutulurlar.
b) Tekrar başarmakla yükümlü oldukları ders/dersler; yeni sistemde başarısız oldukları
yılın ve bir üst yılın programlarına dağıtılmış ise öncelikle dersin/derslerin başarısız oldukları
yılda ders kurulları içerisindeki kısmını başarı ile tamamlayarak bir üst döneme geçiş hakkını
elde ederler.
c) Tekrar başarmakla yükümlü oldukları ders/dersler; yeni sistemde başarısız oldukları
yılın ve bir alt yılın programlarına dağıtılmış ise öncelikle bir alt yılın ders kurulları içerisindeki
kısmını başarı ile tamamlayarak bir üst döneme geçiş hakkını elde ederler. Bu durumdaki öğrencilerin ders yılı başında geçmiş dönemde verilen dersleri almaları için gereken koşullar konusunda Fakülte Kurulu karar verir.
ç) Tekrar aldıkları ve ders kurullarına yerleşmiş programa tabi oldukları derslerden devam yükümlülükleri ve başarı değerlendirmeleri gibi yasal düzenlemeler açısından öğrenime
başladıklarında geçerli olan Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine tabidirler.
d) Devam etmek zorunda oldukları döneme yeni konan tıp alanındaki ve/veya zorunlu
dersleri almak ve başarmakla yükümlüdürler.
(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin, uygulanacak olan müfredat programında yapılacak olan değişiklikler nedeniyle hak kaybına uğramaması için Fakülte
Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre önlemler alınır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması
gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu
Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim
yükümlülüklerini kapsar.
(2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya
elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan
sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi,
23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci
maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,
d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların
elektronik ticaret yapmasına imkan sağlayan altyapı ve yazılım hizmetini sunan gerçek ya da
tüzel kişileri,
e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek
istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlayan bilgi sistemini,
f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi,
mobil site veya uygulama gibi platformları,
g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları arasında yapılan ve işletmeden
işletmeye veya işletmeden tüketiciye gibi elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma
ile üretilmiş tekil numarayı,
ifade eder.
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ETBİS’e kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce
ETBİS’e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla
birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş
alan hizmet sağlayıcılar.
(2) Kayıt için ETBİS’e aşağıdaki bilgiler girilir:
a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası,
esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar
kendilerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:
a) Tebligata elverişli KEP adresi.
b) Elektronik ticaretin türü.
c) Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.
ç) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.
d) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.
e) Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa
sunulan ikinci el malların türü.
f) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
g) Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan
alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme
yöntemleri.
ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.
h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.
ı) Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke
ve adres bilgileri.
i) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde
ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.
j) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.
(2) Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim
yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.
(3) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim
Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet
sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirir.
Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilir.
(4) ETBİS’e bildirim sırasında hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos
bilgileri Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilir.
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Bildirim süresi
MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (i) bendi dışında kalan yükümlülükler ile ikinci fıkrasındaki yükümlülükleri ETBİS’e
kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde, birinci fıkranın (i) bendindeki yükümlülüğü ise her
yıl mart ayı sonuna kadar yerine getirir.
(2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.
(3) Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona
eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde bildirir.
Bildirim usulü
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.
İlan
MADDE 9 – (1) ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile
bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça
oluşturulan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı
ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu
tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir.
(2) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirim yükümlülüğü getirilenler bu yükümlülüklerini 1/1/2018 tarihinden itibaren yerine getirir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 13/11/2015 tarihli ve 29531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve
Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Odaların unvan değişikliğinde,” ibaresi “İhtisas odalarının unvan değişikliğinde,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Unvan değişikliği, ön iznin alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak genel
kurul toplantısında karara bağlanır, aksi takdirde ön izin geçerliliğini yitirir. Unvan değişikliği,
genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur. İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez.”
“(7) Unvanın, genel kurul toplantı nisabının sağlanamaması veya karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi nedenleriyle değiştirilememesi durumunda, daha sonra yapılacak
genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2016/135

Karar No : 2017/164
Nitelikli Yağma suçundan mahkememizin 01/06/2017 tarihli 2016/135 Esas 2017/164
sayılı Karar ile Özcan BAYUK, Oruç KANOĞLAN, Nurten ÇAKAR, Kerem FĠDAN, ġükran
HAVUZ, Özcan ARSLAN, Esra Nur ALDEMĠR ve Serkan ASLAN'ın 5237 Sayılı Kanunun
149/1-a-c-h, 53 maddelerinin tatbiki ile Nitelikli Yağma suçundan açılan davada ayrı ayrı
BERAATLERĠNE dair karar, yokluğunda verilen mağdur, Jamal ile Raida Hüssein oğlu 1984
Kerkük doğumlu SAĠF JAMAL OMAR'ı soruĢturma aĢamasında bildirdiği" Molla Gürani Mah.
MuratpaĢa

Sokak

Fatih/Ġstanbul

adresine

tebliğ

edilmek

üzere

gönderildiği

ancak

tanınmadığından bila iade edildiği, dosya içeresinde ġehremini Polis Merkezinin 03/02/2017
tarihli yazısında da adı geçenin bildirilen adresinde tanınmadığının bildirildiği, dosyada baĢkaca
bir adresinde bulunmadığı anlaĢılmakla;
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve
hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dıĢında bulunanların ise en
yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teĢkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza
Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul Bölge Adliye
mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR.

—— • ——

7285

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2017/112

Karar No : 2017/195
Mahkememizin 16/06/2017 gün ve 2017/112 Esas, 2017/195 Sayılı kararı ile Ġngiliz
vatandaĢları, Daniel ve Marie’den olma 1953 d.lu Cristopher Coleman ve Norman ve Moriel kızı
1955 d.lu Norma Harris’in müĢtekisi oldukları dosya karara çıkmıĢ olup, kararda suça sürüklenen
çocuk Özgür Ġbar hakkında TCK. 149/1-h maddesi ile Elde veya üstte taĢınan eĢyayı özel beceri
ile almak suretiyle hırsızlık suçundan, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,
itiraza tabi karar olması nedeniyle, müĢtekiler tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar
tebliğe çıkarılamamıĢ, kararın Resmi Gazete’de ilan yoluyla tebliğine karar verilmiĢtir.
7201 Sayılı yasa gereğince iĢ bu ilanın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan
olunur.

7287
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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2016/138
KARAR NO
: 2017/47
DAVACI
: K.H.
SANIK
: NUSRET DURMAZ, EĢref ve Hanife oğlu, 15/08/1973 doğumlu,
Bilecik, Osmaneli, Boyunkaya nüfusunda kayıtlı. NiĢanca Mah.
Ahmet Çelebi Sok. No: 2 Eyüp/ ĠSTANBUL adresinde oturur, ĠĢ
adresi: NiĢanca Mah. Ahmet Çelebi Sok. No: 2 Eyüp/ ĠSTANBUL.
(TC Kimlik No: 34834037338)
SUÇ
: Görevi Kötüye Kullanma
SUÇ TARĠHĠ
: 03/03/2014
SUÇ YERĠ
: ĠSTANBUL
KARAR TARĠHĠ : 20/03/2017
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Nusret Durmaz hakkında
Mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruĢmaları sonucunda verilen karar gereğince,
1 - Sanık Nusret DURMAZ'ın görevi kötüye kullanmak suçundan, fiil ve eylemine uyan
5237 Sayılı TCK. 257/1 maddesi uyarınca suçun iĢleniĢ biçimi göz önüne alınarak takdiren 6 AY
HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA;
Sanığın yargılama safhasındaki durumu lehine indirim sebebi sayılarak, 5237 sayılı TCK.
62 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın 5 AY HAPĠS CEZASI ĠLE
CEZALANDIRILMASINA;
Takdiren herhangi bir indirme ve arttırmaya YER OLMADIĞINA;
Sanığın, kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu
olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde
yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA; aynı
Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1 maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b)
bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde
yazılı kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum olduğu hapis
cezasından koĢullu salıverilinceye kadar KULLANAMAMASINA;
Sanığın adli sicil kaydı benzer mahiyetli birden fazla dosyası, denetim süresi içerisinde
suç iĢlemiĢ olması, gerçek manada bir piĢmanlık izlenmemesi hususları bir arada düĢünüldüğünde
bir daha suç iĢlemeyeceği konusunda mahkememizde bir kanaat oluĢmadığından, sanık hakkında
5237 Sayılı TCK'nun 50 ve 51. maddeleri ile 5728 Sayılı yasa ile değiĢik 5271 Sayılı CMK. 231
maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA;
2 - Sanık hakkında Bakırköy 15. Ağır Mahkemesinin 22/03/2012 tarih ve 2011/17 E 2012/103 K sayılı ilamı ile verilen 10/05/2012 tarihinde kesinleĢen hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına dair kararı ile ilgili gereğinin takdir ve ifası için karar kesinleĢtiğinde
MAHKEMESĠNE MÜZEKKERE YAZILMASINA;
3 - Sanık hakkında Bakırköy 8. Ağır Mahkemesinin 27/04/2012 tarih ve 2011/17 E 2012/186 K sayılı ilamı ile verilen 12/07/2012 tarihinde kesinleĢen hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına dair kararı ile ilgili gereğinin takdir ve ifası için karar kesinleĢtiğinde
MAHKEMESĠNE MÜZEKKERE YAZILMASINA;
4 - Sanık hakkında Bakırköy 5. Ağır Mahkemesinin 14/09/2012 tarih ve 2011/135E 2012/239 K sayılı ilamı ile verilen 04/01/2013 tarihinde kesinleĢen hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına dair kararı ile ilgili gereğinin takdir ve ifası için karar kesinleĢtiğinde
MAHKEMESĠNE MÜZEKKERE YAZILMASINA;
Mahkememizce verilmiĢ olan karar, sanık Nusret Durmaz'ın yokluğunda verilmiĢ, tüm
aramalara rağmen sanık Nusret Durmaz'ın açık adreslerinin tespiti yapılamamıĢ olup, karar tebliğ
edilemediğinden iĢ bu karar, 7201 Sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince
gıyabi hükmün sanık NUSRET DURMAZ'a TEBLĠĞĠNE,
Ġlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Nusret Durmaz'a tebliğ
iĢleminin yapılmıĢ sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Nusret
Durmaz'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
6559
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
Radyasyon Güvenlik Kapısı Alt yapı Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun
3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2017/399147
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 212 56 56 - 3112
c) Elektronik posta adresi :
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: ihale.ankara.edu.tr
2 - Ön yeterlilik konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı, Temiz Oda Kurulum Hizmeti
b) Hizmetin teslim edilme/
iĢin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri
Enstitüsü
c) ĠĢin süresi
: 240 (ĠKĠYÜZKIRK) takvim günüdür.
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Tandoğan YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi
BeĢevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 12.09.2017 saat:14.00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya 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, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1- Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1- Ġsteklinin veya alt yüklenicisinin en az ISO class 5 mertebesinde temiz oda
yaptığına dair iĢ bitirme belgesi verilecektir.
4.4. Teknik Ģartnamedeki tüm maddelere, teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı altında
madde madde cevaplar verilecektir.
4.5. Teknik Ģartname ve ekinde verilen temiz oda seviyeleri, havalandırma ve
iklimlendirme projeleri ile isteklinin kullanmayı taahhüt ettiği sistemlerin Ģartnameye birebir
uyumluluğunu gösterir hesaplama, cetvel ve bazı bilgiler verilecektir.
4.6. Teknik Ģartnamede belirtilen sözleĢme konusu iĢlerin ifası esnasında laboratuvarın
korunması gereken alanlarının korunmasına yönelik taslak tasarımları/yöntemleri belirten
dokumanlar verilecektir.
4.7. Ġstekliler sözleĢme konusu iĢlerin ifası esnasında iĢin süresi boyunca iĢin takibi için
sorumlu atayacağı ve proje yöneticiliği ile irtibatlı olacak mühendisin yetkinlik belgeleri
(diploma, sertifika vb.) verilecektir.
4.8. Yer görme belgesi verilecektir.
4.9. Projelerde adı geçen ana donanımların marka ve model beyanları (havalandırma,
iklimlendirme, temiz oda panelleri, zemin epoksi, kanal vs.) verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 12.09.2017 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
7328/1-1
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MEZBAHA TESĠSĠ YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:
1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı:
Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine ihale
dosyasındaki idari Ģartname ve dokümanlara uygun olarak, Aydın BüyükĢehir Belediye
Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 2017/8110 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle iĢletilerek Söke Belediyesine
devredilecek Ģekilde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Mülkiyetin Gayri
Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım iĢidir.
2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı:
ġartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi,
Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin KARABIYIK’tan
500.00 TL. (BeĢyüz Türk Lirası) ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya
aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale
dokümanını satın alması zorunludur.
3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
Ġhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresindeki
Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye BaĢkanlık Odasında 23.08.2017 tarih ve Saat:
14.00’de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince
yapılacaktır.
4 - Geçici teminat miktarı:
Geçici teminat, bu iĢ için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık
toplam tutarının en az %3’ü olarak yatırılacaktır.
5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.b) Ġhale dokümanı içinde örneği bulunan Tebligat için adres beyanı belgesi,
5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.d) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler Müdürlüğüne
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
5.1.g) Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleĢmiĢ vergi borcu ve SGK Prim
borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi)
5.1.h) Ġhale dokümanının satın aldığını gösterir belge,
5.1.ı) Ġdari ġartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiĢ Teklif Mektubu
6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye
verileceği:
Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 23.08.2017 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Sağlık
ĠĢleri Müdürlüğünde görevli Memur Engin KARABIYIK’a verilecektir.
Ġlan olunur.
7300/1-1
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TĠCARET VE KONUT ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR
Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:
1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı:
Söke Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 1419,04 m2 alana sahip 1054 ada, 6 parsel
üzerinde yapılacak ticaret ve konut inĢaatının projesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve
ĠDARE’nin onaylayacağı projelere uygun olarak her türlü üst yapı, teknik altyapı ve çevre
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satıĢı ile idare gelir payının ödenmesidir.
2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı:
ġartname ve ekleri, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21
adresindeki Fen ĠĢleri Müdürlüğünden 2.000,00 (ĠKĠBĠN) - TL ihale dokümanı bedelinin
ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
Ġhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki
Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda 22/08/2017 tarih ve
Saat:14.00’de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 (a) maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince
yapılacaktır.
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
―Söke Belediyesi Mülkiyetinde 1054 Ada, 6 Parsel Üzerinde Yapılacak Ticaret ve Konut
ĠnĢaatının Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı‖ iĢinin, ĠĢ bu iĢe ait Ġdari ġartnamenin 3.
maddesinde ―Bağımsız bölümlerin satıĢ gelir toplamını, Sermaye Piyasası Kurulu listesine kayıtlı
Bağımsız Ekspertiz Firmalarınca veya ĠDARE’ce belirlenecek Ekspertiz değerlerini‖ Ģeklinde
tanımlanan

Rayiç

Değer

(Tahmin

edilen

bedel)

4.771.642,77-

TL

(Dörtmilyon

yediyüzyetmiĢbirbinaltıyüzkırkikiTürkLirası YetmiĢ yedi kuruĢ) Türklirasıdır. Geçici teminat
miktarı Rayiç Değerin(Tahmin edilen bedelin) %3’ü olan 143.149,28.-TL (Yüzkırküçbinyüzkırk
dokuzTürkLirasıyirmisekiz kuruĢ) dir.
5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.c) Ġstekliler, Ġdari ġartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen ihale dokümanında yer alan
teklif mektubu örneklerine uygun olarak,
Ġstekli tarafından öngörülen arsa satıĢı karĢılığı SatıĢ Toplam Geliri (STG) üzerinden,
idareye ne kadar Ġdare Payı Geliri (ĠPG) vereceğini bedel olarak, ne kadar Ġdare Payı Gelir Oranı
(ĠPGO) vereceğini ise oran olarak gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif
mektubunu vereceklerdir.
Ġdaraye sunulan teklif mektuplarından bedel olarak en yüksek ĠPG teklifinde bulunan
isteklinin teklifi tercih edilecektir. ĠPG’lerin eĢit olması halinde tek sözleĢmeye dayalı iĢ bitirme
belgesi yüksek olan istekli tercih edilecektir.
5.1.ç) Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine göre
geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatların Mali ĠĢler Müdürlüğüne
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
5.1.f) ĠĢ Deneyim Belgeleri: Ġstekliler, teklif ettikleri SatıĢ Toplam Gelirinin (STG) en az
%50’si oranında Tek SözleĢmeye Dayanan Resmi Kurum veya KuruluĢlar ile Özel KuruluĢlardan
alınmıĢ, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ
Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) ĠĢleri III. Grup Bina ĠĢleri yaptığına dair ĠĢ Deneyim
Belgelerini sunacaklardır.
5.1.g) Ġstekliler, teklif ettikleri SatıĢ Toplam Geliri (STG)’nin %50'sinden az olmayan
nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiĢ ve ihale ilk
ilan tarihinden sonra alınmıĢ banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. ĠĢ
ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.
5.1.ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge,
6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye
verileceği:
Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 22/08/2017 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Fen
ĠĢleri Müdürlüğüne verebilecektir.
7 - Ġhale Komisyonu, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
Ġlan olunur.
7294/1-1
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ÇANKIRI ÇERKEġ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ (II. KISIM) ALANINA AĠT, YG-AG
ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi
(II. Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların
her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma
usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi
: Hükümet Cad. No: 60 18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi
b) Yapılacağı yer
: ÇerkeĢ/ÇANKIRI
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif Bedeli (2017 TedaĢ B.F. ile) : 730.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 51.100 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 159
nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 07/09/2017 - Saat: 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
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5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan
teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 155 nolu odasında
veya Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad.
No: 60 18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir
Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
7260/2-1
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1 ADET ÜNĠVERSAL METAL MALZEME ÇEKME VE BASMA TEST CĠHAZI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel
Müdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Üniversal Metal Malzeme Çekme ve Basma Test Cihazı", Ofisimiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif
mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7303/1-1
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TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAġINMASI, STERĠLĠZASYON TESĠSĠ
ĠNġAA EDĠLEREK TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZE EDĠLDĠKTEN SONRA
BERTARAF EDĠLMESĠ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 15 YIL
SÜREYLE ĠġLETME HAKKI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Erzincan Belediye Başkanlığından:
1 - ĠHALENĠN KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, YERĠ VE SÜRESĠ:
Kentimizdeki tüm tıbbi atıkların, 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve
çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taĢınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inĢa edilerek,
tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 15 yıllık süreçte
180 (Yüz Seksen) ay süre için; aylık kira bedeli üzerinden idareye verilecek, aylık %15 (Yüzde
OnbeĢ) ciro payının artırımı Ģeklinde Erzincan Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır.
Tesisin kurulacağı alan; Erzincan Ġli, Çağlayan yolu 7. Km bey bağı mah. 371 ada 2 parselde
bulunan Erzincan Belediyesine ait 1000 m2 yüzölçümlü taĢınmazdır.
2 - ĠHALE ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA
ALINACAĞI:
Ġhale Ģartname ve ekleri; Erzincan Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğünden mesai
saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL (Ġki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle
temin edilebilir.
3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE VE HANGĠ USULLE
YAPILACAĞI:
Ġhale Belediye Encümenince 22.08.2017 Salı günü ve saat 10:30’da ERZĠNCAN
BELEDĠYESĠ Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35/a maddesine
göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Ġstekliler Tekliflerini, aylık cirodan verilecek % oran
bedeli üzerinden geçerli en yüksek aylık ciro % oran bedeli teklifini veren isteklinin teklifinin
altında olmamak üzere; oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden yazılı
teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
Komisyon, uygun gördüğü her aĢamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla
tespit edilecektir.
4 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL ve GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI:
Tahmin edilen bedel:
Yatırım maliyeti 1.589.666,64-TL (Bir Milyon BeĢ Yüz Seksen Dokuz Bin Altı Yüz
AltmıĢ Altı Türk Lirası AltmıĢ Dört KuruĢ)
15 Yıl (180 Ay) tahmini kira bedeli: 180.000,00- TL (Yüz Seksen Bin Türk lirasıdır.)
1.589.666,64 TL + 180.000,00 TL = 1.769.666,64 TL (Bir Milyon Yedi Yüz AltmıĢ
Dokuz Bin Altı Yüz AltmıĢ Altı Türk Lirası AltmıĢ Dört KuruĢ dur.)
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Geçici Teminat Miktarı:
Yatırım maliyeti ile 15 yıllık tahmini kira bedeli toplamının % 3 ü oranında alınacaktır.
1.769.666,64 TL X 0.03 = 53.090,00 TL (Elli Üç Bin Doksan Türk Lirasıdır.)
5 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI:
5.1. Yasal ikametgâh olması,
5.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
5.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi
5.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan
2017 yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de Ģubesi
bulunmayan yabancı Tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).
5.4. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
5.4.1. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de
ġubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
5.4.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
5.6. Bu Ģartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
5.7. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca
imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi. (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları ihale sözleĢmesini
Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
5.8. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kiĢiler ve yasaklı
addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.
5.9. Ġsteklilerin özel kiĢi olması halinde kendilerinin, tüzel kiĢilik olması halinde
ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi
dairesi baĢkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,
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5.10. Ġhale Dosyası Alındı Belgesi,
5.11. Ġstekli bahse konu iĢ ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini
doldurmamıĢ, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen
cihazların, üretici ISO 9001:2008 ve 14001:2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmıĢ olması
gerekir. Ġstekli kendine ait Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem
Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ihale teklif zarfında teklifle
beraber sunmak zorundadır. Yüklenici, üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini
belgelendirecek ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite
raporunu ise iĢe baĢlamadan önce idareye sunacaktır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu
KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ
belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
5.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler;
Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %25’inden az olmamak üzere,
istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamıĢ nakit kredisini veya
kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı
bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini %25’i yüklenicinin uygulama
projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke
idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır.
5.13. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
5.14. Ġsteklinin teknik Ģartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli
bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.
5.15. Ġdari Ģartnamenin madde 8.2. DıĢ zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.
5.16. ġartnameler Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz
olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (Ġki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karĢılığında temin edilebilir.
Ġsteklilerin Ġhaleye katılımda Ģartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.
5.17. Bu Ģartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,
6 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:
Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 10:00 a kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında
Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale servisine verilecektir. Posta ile yapılan baĢvurular
kabul edilmeyecektir.
Erzincan Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihale servisine verilen teklifler geri alınamaz.
Saat ayarında posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin
saat ayarı esas alınır.
Ġlan olunur.
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi
yapılacaktır.
1 - Encümen Kayıt No
: 2415
2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler :
a) Ġli
: Ġstanbul
b) Ġlçesi
: Kartal
c) Mahallesi/Mevkii
: Yakacık/Dolayoba Ayazma Yolu
d) Pafta No
:
e) Ada No
: 11910 (Eski:940)
f) Parsel No
: 5
g) Yüzölçümü
: 463,50 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
ı) Halihazır
: BoĢ
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) Ġmar Durumu
: Konut Alanı
l) Cinsi
: Arsa
3 - Muhammen Bedeli
: 1.274.625.-TL
: 38.238,75 TL
4 - Geçici Teminatı
5 - Ġhale Tarihi ve Saati
: 23 Ağustos 2017 - 13:00
6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/Ġstanbul
7 - Ġhale Usulü
: Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık
Teklif Usulü
8 - Ġhale Ģartnamesi
: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde
ücretsiz görülebilir.
FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ĠSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9 - ġartname Bedeli
: 500.-TL
10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya ―Pasaport‖
ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan
gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir.
11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/ĠSTANBUL)
baĢvurmaları gerekmektedir.
12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Ġlan olunur.
7265/1-1

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

GAYRĠMENKULLER (ARSA VE ĠġYERĠ) SATILACAKTIR
Sivas Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa ve ĠĢyeri);
Belediye Encümeninin 18/07/2017 tarih ve 1442 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 45.maddesi gereğince Ģartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma
usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
Ġhalesi; 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 16:00'da baĢlamak üzere her 10 dakikada bir
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Ġhale ile ilgili Ģartname ve
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir.
Ġhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (ġartname bedelini yatırmayanlar ve
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kiĢiler için);
a- Ġhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmıĢ iĢ veya ikametgâh adreslerinin gösterir
belgenin ibrazı,
b- ġirket, kurum ve kuruluĢ adına ihaleye giriyorsa, Ģirketi temsile yetkili olduğuna dair
yetki belgesi imza sirküleri,
c- BaĢkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak
girilmesi halinde ortak giriĢim belgesi,
d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine iliĢkin belgelerdeki adresten farklı olması
durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e- Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karĢılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi
ibraz etmeleri,
f- Ġstekli eğer tüzel kiĢilik olarak ihaleye girecek ise; 2017 yılı içersinde alınmıĢ halen
faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmıĢ kayıt
belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
g- Ġsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiĢ borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
S.
No

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen

Geçici Teminat

Bedel (TL)

(TL)

Mahallesi

Ada

1

Kılavuz

1581

6

2073,37

1.140.353,50

34.212,00

2

Kılavuz

504

72

1.853,11

926.555,00

27.797,00

3

KardeĢler

6045

2

1.287,46

901.222,00

27.037,00

4

KardeĢler

6045

3

1.619,49

1.133.643,00

34.010,00

5

Emek

1152

1

6.671,00

1.667.750,00

50.032,50

3986 ADA 1 PARSELDE KAYITLI (1.070,90 m2 Kullanım Alanlı)
448/3617
6

ÇarĢıbaĢı

3986

1

12/3617

2.500.000,00

75.000,00

10/3617
Ġlan olunur.
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TĠCARĠ TAKSĠ PLAKASI VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çınarcık Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi ve Belediye
Encümeninin 31/07/2017 Tarih ve 2017/172 Sayılı kararı gereğince, 15 adet Ticari taksi plakası
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile
ihale edilerek verilecektir.
MADDE 2 - ĠġĠN NĠTELĠĞĠ, MĠKTARI
TĠCARĠ TAKSĠ
PLAKASI

ĠHALE
KONUSU

ĠHALE
GÜNÜ

ĠHALE
SAATĠ

MUAMMEN BEDEL

GEÇĠCĠ
TEMĠNAT

1 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

10:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

2 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

10:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

3 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

10:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

4 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

10:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

5 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

11:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

6 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

11:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

7 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

11:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

8 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

11:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

9 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

12:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

10 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

14:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

11 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

14:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

12 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

14:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

13 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

14:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

14 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

15:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

15 NOLU
PLAKA

Ticari Taksi
Plakası

24.08.2017

15:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

MADDE 3 - Ġhaleler 24.08.2017 PerĢembe günü saat:10:00’dan itibaren Harmanlar
Mahallesi Belediye Sokak No: 5-Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık
Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.
MADDE 4 - ġartname ve ekleri Belediyemiz ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü-Gelir
Biriminde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. ġartname bedeli 50,00-TL
karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye katılmak için Ģartnamenin alınması mecburidir.
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MADDE 5 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI
a) YerleĢim Yeri (Ġkametgâh) belgesi (Taksi plakaları ihalesine katılmak isteyenlerin
Yalova Ġli sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet etmiĢ olmaları Ģartı aranır.)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
e) Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet Ģartı aranır)
f) Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. Maddeleri ve 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiĢ olmak Ģartı aranır.)
g) Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Çınarcık Belediyesine herhangi bir borcu
bulunmadığına dair belge
h) Vergi Dairesi Mükellefiyet kaydı
ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kiĢinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
i) Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları
makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen
belgelerden herhangi birisi.
j) ġoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiĢ olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini
beyan etmiĢ ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise Ģoförler
odasına üye olmak.(ġoförler Odası Kaydı)
MADDE 6 - Ġhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 23.08.2017 ÇarĢamba
günü mesai saati bitimine kadar ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü - Gelir Birimine teslim etmeleri
gerekmektedir.
MADDE 7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni
serbesttir.
7236/1-1

—— • ——

ANKARA ĠLĠ, YENĠMAHALLE ĠLÇESĠ, GAZĠ MAH BULUNAN TAġINMAZ ÜZERĠNE
KONUT ĠNġAATI YAPIMI ĠÇĠN PROJE ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m²
yüzölçümlü taĢınmaz üzerine konut inĢaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik,
mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluĢlardan onaylanması ve
ihale dokümanlarının hazırlanması iĢidir.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No:32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / ĠSTANBUL―
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 13.09.2017 günü saat 14:00’de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
7307/1-1
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SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - ĠĢletmemiz yetiĢtirmesi 46 baĢ Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker
satılacaktır.
2 - Ġhale 22.08.2017 günü saat 13.00’de ĠĢletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve
Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay baĢına 5.000,00 TL’dir.
4 - Ġhale Ģartnamesi, Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/
ANKARA) adresinde ve iĢletmemizde görülebilir.
5 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu iĢe ait geçici teminat vermiĢ olması,
c) MüĢterinin tüzel kiĢi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
d) Yabancı ġirketlerin Türk ġirketlerinde aranan Ģartlarından baĢka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması. Yabancı müĢteriler getirecekleri belgeleri
Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6 - TĠGEM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında
yapılacaktır. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları Ġdare menfaati
göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
ADRES:
Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü
Karacabey-Ġzmir Karayolu Üzeri 7.Km. Karacabey/BURSA
Tel: 0 224 689 64 75 - 76
Faks: 0 224 689 64 96
Ġlan olunur.
7277/1-1

—— • ——

MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı ĠĢletmelerimiz ihtiyacı olan ―Embriyo Üretimi ve Transferi
Projesi‖ kapsamında muhtelif 44 kalem mal/malzeme satın alınacaktır.
Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’ndan 50,00 TL
karĢılığında temin edilebilir.
Ġhale Açık Ġhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23/08/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’a
kadar TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir.
Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0 312) 417 78 39
7276/1-1

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

LASTĠK TOPUK DÜġÜRME VE LASTĠK SÖKME TAKMA MAKĠNASI
SATIN ALINACAKTIR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletme Müdürlüğümüz Atölyelerinde kullanılmak üzere 1 adet Lastik Topuk DüĢürme ve
1 adet Lastik Sökme Takma Makinası Alımı iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2017/398389

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah.
Dr. Hacı Ġbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 4162001 Faks: 0 286 4163700
c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) Ġnternet Adresi

: www.cli.gov.tr.

2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz Atölyelerinde kullanılmak üzere 1
adet Lastik Topuk DüĢürme ve 1 adet Lastik Sökme
Takma Makinası Alımı iĢi.
b) Teslim yeri

: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - Ġhalenin
a) Ġhale Usulü

: Açık Ġhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı Yer

: ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

: 22.08.2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No

: 650 - KÇLĠ/2017 - 0506

4 - Ġhaleye Ait Dokümanlar;
Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve
―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001
2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka
hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar
idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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KALĠTE VE ĠġLETME KONTROL LABORATUVARI HĠZMETLERĠNĠN
YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı Hizmetlerinin yapılması hizmet alımı
iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt No

: 2017/399908

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: ġeker Fabrikası Müdürlüğü - Alpullu/KIRKLARELĠ

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0 288 523 22 40 (5 Hat)
Faks: 0 288 523 12 60
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarının toplam 18
personel ile 40 takvim günü (±%20 toleranslı) süresince
iĢletilmesinin yapılması iĢidir.

b) Yapılacağı yer

: Alpullu ġeker Fabrikası

c) ĠĢin süresi

: ĠĢin tahmini süresi 40 (Kırk) takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Alpullu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 22.08.2017 Salı günü, Saat 10:00

4 - Ġhale, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale dokümanı Alpullu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 59,00 TL karĢılığı
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
7 - Teklifler, 22.08.2017 Salı günü, saat 10:00’a kadar Alpullu ġeker FabrikasıHaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.)
8 - Ġhaleye kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
12 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükmü gereğince Açık Ġhale
Usulü uygulanmak suretiyle ihale edilecektir. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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FABRĠKAMIZ KAMPANYA DÖNEMĠ FABRĠKA TEMĠZLĠK ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI
T.ġ.F.A.ġ. MAL VE HĠZMET ALIM YÖNETMELĠĞĠ’NE GÖRE
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası

: 2017/386064

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/
KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi

:-

2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamızda 2017 - 2018 kampanya döneminde; Ham
Fabrika, Rafineri, Meydan ve Türbin kısımlarında genel
temizlik iĢlerinin ± %20 toleranslı 100 gün 3 vardiya
olmak üzere vardiyada 15, toplamda 3*15=45 kiĢi ile
yapılması iĢidir.

b) Yapılacağı yer

: Kastamonu ġeker Fabrikası

c) ĠĢin süresi

: ± %20 toleranslı 100 gün

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 22.08.2017, Saat: 14:00

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil)
150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme
ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim
günü olmalıdır.
8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.2. maddesindeki Ģartlarla
yatacak yer tahsis edilebilecektir.
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DE 22000-DE 33000, DE 24000, MT 15000-MT 30000 TĠPĠ TAġITLAR ĠLE JENERATÖR
VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM
YAĞ/YAKIT VE HAVA FĠLTRESĠ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2017/393127

1 - Ġdarenin:
: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71519 – 0 312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi

: siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı

: 9 Kalem Yağ/Yakıt ve Hava Filtresi Alımı

3 - Ġhalenin yapılacağı yer

: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu
oda) / Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom
Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKĠYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına
12/09/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

—— •• ——

7199/1-1

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
YASAKLAMA KARARININ ĠPTALĠ
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 58’inci maddesine göre; 2013/48198 ihale kayıt
numaralı ihaleye iliĢkin olarak Karmetal ĠnĢ. Taah. Dan. Paz. San. ve DıĢ Tic. A.ġ. ile bu ġirketin
% 50’den fazla hissesine sahip ortağı Didar BAYRAMOĞLU ve ġirketin temsilcisi Muhammet
Yasir BAYRAMOĞLU hakkında verilen ve 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yasaklama kararı; Ankara 18’inci Ġdare Mahkemesi tarafından 05/07/2017 tarihli ve
Esas No: 2015/1595, Karar No: 2017/1695 sayılı karar ile iptal edilmiĢtir.
Duyurulur.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

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.
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rektörlüğü

Ġl/Ġlçe

AFYONKARAHĠSAR

Adresi

Ahmet Necdet Sezer Kampusü Ġdari
ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
Gazlıgöl Yolu

Tel-Faks

Merkez

Posta Kodu

03200

E-Mail

satinalma@aku.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

Transcopy Baskı Tek. Bilg. Büro Mak.
Kırt. Reklam ĠnĢ. Tur. Gıda Eğl. Yer. ĠĢl.
San. Tic. Ltd. ġti.

Adresi

Dumlupınar Mah. YüzbaĢı Bayburtlu
Agah. Cad. No: 27/A
AFYONKARAHĠSAR

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

KOCATEPE V.D. - 8590633981

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

AFYONKARAHĠSAR

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

13625

6. Yasaklama
Süresi

(3)

Ay

Yıl

( )

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.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/44042

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.

Adresi

No:13 Altındağ /ANKARA

Posta Kodu

06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA /ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 – 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
KeleĢoğlu ĠnĢ. Taah. Tic. ve San.

Adı/Unvanı

A.ġ.

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Yavuz KELEġ

Oğuzlar Mah. BarıĢ Manço Cad.
Adresi

No:7/8 Balgat
Çankaya/ANKARA

T.C. Kimlik No.

477 400 942 96

Vergi Kimlik/

543 065 16 46

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

58508
Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/77724

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ANKARA /ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 – 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

Örnek Mahallesi Oruç Reis
Cad. No:13 Altındağ

Adresi

/ANKARA
Posta Kodu

06080

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Raif GÜNEġ

Re-AĢ Elk. ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.
Yeni Sanayi Sitesi 20. Blok No:7

Adresi

AĞRI

T.C. Kimlik No.

208 452 530 10

Vergi Kimlik/

541 011 92 56

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

3870
Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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.
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/77724

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.

Adresi

No:13 Altındağ /ANKARA

Posta Kodu

06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA /ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 – 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Erdal IġAKKUT
Yavuz Mah. Cumhuriyet Cad.

Adresi

No:3/14 Merkez/ AĞRI

T.C. Kimlik No.

170 771 919 68

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

5325
Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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.
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Merzifon Belediye Başkanlığından:
MERZĠFON BELEDĠYESĠ Ġġ VE YAġAM MERKEZĠ MĠMARĠ PROJE YARIġMASI
―T.C. Merzifon Belediyesi ĠĢ ve YaĢam Merkezi Mimari Proje YarıĢması‖ Merzifon
Belediye BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım
Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢma Yönetmeliği doğrultusunda
serbest, ulusal ve tek aĢamalı olarak, düzenlenmiĢtir.
YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar;
• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak,
• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak,
• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında
olmamak,
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak.
• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak
katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya katılmamıĢ
sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
YarıĢmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karĢılığında ― T.C. Merzifon Belediyesi ĠĢ ve
YaĢam Merkezi Mimari Proje YarıĢması‖ açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarıĢma
takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletiĢim bilgileri ile birlikte
raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.
• YarıĢmanın Ġlanı

: 11 Ağustos 2017, Cuma

• Son Soru Sorma Tarihi

: 29 Ağustos 2017, Salı

• Soruların Yanıtlarının Ġlanı

: 4 Eylül 2017, Pazartesi

• Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile)

: 7 Kasım 2017, Salı, 18:00

• Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih

: 9 Kasım 2017, PerĢembe, 18:00

• Jüri Değerlendirmesi BaĢlangıç Tarihi

: 11 Kasım 2017, Cumartesi

• Sonuçların Açıklanması

: 17 Kasım 2017, Cuma

• Kolokyum ve Ödül Töreni

: 25 Kasım 2017, Cumartesi

• DanıĢman Jüri Üyeleri
Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye BaĢkanı
Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye BaĢkanı (1989-1999), 23. Dön.
Amasya Mv.
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Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye BaĢkan Yardımcısı
Ġshak MEMĠġOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun ġube BaĢkanı
Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü
• Asli Jüri Üyeleri
Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarımcı (Juri BaĢkanı)
Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar
Cem ERÖZÜ, Y. Mimar
Yıldırım GĠGĠ, Y. Mimar
Hasan ALTINTAġ, ĠnĢaat Mühendisi
• Yedek Jüri Üyeleri
Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar
Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar
Necmettin KOÇ, ĠnĢaat Mühendisi
• Raportörler
Serhat ULUBAY, Y.Mimar
R. Fatih ASLAN, ĠnĢaat Mühendisi
Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı
Ödüller ve Ödeme ġekli:
•1. Ödül

: 50.000 TL

• 2. Ödül

: 30.000 TL

• 3. Ödül

: 20.000 TL

• EĢdeğer mansiyon

: 10.000 TL

• EĢdeğer mansiyon

: 10.000 TL

• EĢdeğer mansiyon

: 10.000 TL

• EĢdeğer mansiyon

: 10.000 TL

• EĢdeğer mansiyon

: 10.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarıĢmacılara en geç 30 gün
içinde net olarak ödenecektir.
ĠDARENĠN ADI, ADRESĠ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESĠ
―T.C. Merzifon Belediyesi ĠĢ ve YaĢam Merkezi Mimari Proje YarıĢması‖ Raportörlüğü
Ġdarenin Adı

: T.C. MERZĠFON BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Adresi

: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No: 163 05300 Merzifon
/AMASYA

Telefon

: 0 358 513 1387 - (1156)

Faks

: 0 358 513 83 29

e - posta

: destekhizmetleri@merzifon.bel.tr

Belediye web

: www.merzifon.bel.tr

YarıĢmanın mail adresi : yarisma@merzifon.bel.tr
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2017 - 221
Karar Tarihi ve No
: 12.05.2017 - 6059

35.13/1034
TOPLANTI YERĠ
ĠZMĠR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017-157
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2017-2717
ERZURUM
Erzincan Ġli, Tercan Ġlçesi, Kargın Beldesi, Ahmetağa Mezrasında Ģüpheliler tarafından
kaçak kazı yapıldığı, söz konusu alanın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren yerlerden
olup olmadığının bildirilmesi istemini içeren Erzurum Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
24.02.2017 gün ve 548 sayılı yazı ekindeki Tercan Cumhuriyet BaĢsavcılığı Hazırlık Bürosunun
17.02.2017 tarihli soruĢturma yazısı gereğince yerinde yapılan inceleme neticesinde oluĢturulan
2017/346 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Erzurum Ġli, Tercan Ġlçesi, BulmuĢ Köyü ile Kargın Köyü sınırları içerisinde bulunan ve
herhangi bir sit içinde bulunmayan Kargın Tepe YerleĢiminin kültür varlığı özelliği göstermesi
nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli
haritada ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06/1681
Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2017- 233
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.05.2017- 5179
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Merkez, Kentsel Siti içinde yer alan vemetruk halde olduğu
belirtilen 31 adet tescilli taĢınmazın tescil kaydının kaldırılması talebini konu alanSivrihisar
Belediye BaĢkanlığının 06.03.2017 tarih ve 87136285.310.99/471 sayılı yazısı ile 15.03.2017
tarih ve 87136285.310.99/524 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
23.03.2017 tarih ve 2507 sayılı yerinde inceleme raporu ile 08.05.2017 tarih ve 3838sayılı dosya
inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, 30.03.2017 tarih ve 5067 sayılı Kararımız uyarınca söz
konusu taĢınmazlar Kurulumuzca yerinde incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Merkez, Kentsel Siti içinde yer alan vetescil kaydı
kaldırılması talep edilen taĢınmazların Kurulumuzca yerinde incelenmesi neticesinde Kararımız
eki;
Liste 1’de yer alan taĢınmazların özgün mimari, dekoratif vb özellikleri ile korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliklerini halen korudukları anlaĢıldıklarından, bu taĢınmazların
tescil kayıtlarının kaldırılmasının uygun olmadığına;
Liste 2’de yer alan taĢınmazların da özgün mimari, dekoratif vb özellikleri ile korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliklerini halen korudukları anlaĢıldıklarından, bu taĢınmazların
tescil kayıtlarının kaldırılmasının uygun olmadığına; ancak bu taĢınmazların mail-i inhidam
durumunda olduklarının belgelenmesi nedeniyle, söz konusu taĢınmazların rölöve çizimlerinin
Kurulumuza iletilmesinden sonra yıkım taleplerinin değerlendirilmesine;
Liste 3’de yer alan taĢınmazların bazılarının korunma Ģansını yitirmiĢ olması; bazılarının
ise mimari ve dekoratif özellikleri bakımından korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
göstermediğinin anlaĢılması nedenleriyle tescil kayıtlarının kaldırılmasına; bu taĢınmazlardan
yıkımı talep edilenlerin KUDEB uzmanları denetiminde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak
yıkımlarının gerçekleĢtirilebileceğine;
Yukarıda bahsi geçen taĢınmazların mevcutta kullanılmıyor olması ve bazılarının ise
yıkım tehlikesinin bulunması nedeniyle, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Ġdarelerce
alınmasına; ayrıca söz konusu taĢınmazlarda yapılacak her türlü fiziki ve inĢai müdahale
öncesinde 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinlerin alınmasına karar
verildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.06/23
Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.07.2017 - 4570
SAMSUN
Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, YeĢiloba Köyü, Kurbana Mahallesi, özel mülkiyete ait, 144 ada,
25 parselde bulunan konutun 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığını belirten Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2017 gün ve 4457 sayılı kararı, Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.07.2017 gün ve 356 sayılı dosya
inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Sinop Ġli, Türkeli Ġlçesi, YeĢiloba Köyü, Kurbana Mahallesi, özel mülkiyete ait, 144 ada,
25 parselde bulunan konutun 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun II olarak belirlenmesine,
korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği Ģekli ile belirlenmesine, korunma
alanı içinde yapılacak her türlü inĢai fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması
gerektiğine, 144 ada, 25 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı; korunma alanı içinde kalan 144 ada, 24 parselin korunma alanında kaldığına dair
Ģerhin konulması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.07/34
Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.07.2017 - 4573
SAMSUN
Sinop Ġli, Saraydüzü Ġlçesi, Tepeköy Köyü’nde bulunan çeĢmenin tesciline iliĢkin bilgi ve
belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.03.2017 gün ve 763
sayılı yazısı, tescile iliĢkin kurum görüĢünü bildiren Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 20.06.2017 gün ve 6720 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.07.2017 gün ve 354 sayılı dosya inceleme raporu okundu.
Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Sinop Ġli, Saraydüzü Ġlçesi, Tepeköy Köyü’nde bulunan ekli haritada yeri iĢaretli
çeĢmenin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalması sebebiyle korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun II olarak belirlenmesine, korunma
alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği Ģekli ile belirlenmesine, korunma alanı
içinde kalan 1054,1055,1063,1064,1065 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunma
alanı içinde kaldığına dair Ģerhin konulması gerektiğine, korunma alanı içinde yapılacak her türlü
inĢai fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.01/119
Toplantı Tarihi ve No : 19.07.2017 - 188
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.07.2017 - 4577
SAMSUN
Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Türkmen Köyü, özel mülkiyete ait, 134 ada,3 nolu parselde
bulunan konutun 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığını belirten Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2017 gün ve 4312 sayılı kararı, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 17.05.2017 gün ve 1631 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.07.2017 gün ve 352 sayılı dosya inceleme raporu okundu.
Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Türkmen Köyü, özel mülkiyete ait, 134 ada,3 nolu parselde
bulunan konutun 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun II olarak belirlenmesine, korunma
alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği Ģekli ile belirlenmesine, korunma alanı
içinde yapılacak her türlü inĢai fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,
134 ada,3 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı;
korunma alanı içinde kalan 134 ada, 2,4,8,9,12 parseller ile 135 ada, 7,8 parsellere korunma alanı
içinde kaldığına dair Ģerhin konulması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
17.08.2548
Toplantı Tarihi ve No : 24.07.2017 - 186
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.07.2017 - 3941
ÇANAKKALE
Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Fındıklı Köyü’nde, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 27.03.2017 tarih ve 3687 sayılı kararıyla ―muhtelif parsellere yönelik tespittescil çalıĢmalarının baĢlatılmasına, 168 parsele iliĢkin Turizm tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin ise tescil iĢlemlerinin
tamamlanmasından sonra değerlendirilmesine karar verilen, Müdürlüğümüzün 26.04.2017 tarih
ve 1190 sayılı yazısıyla ilgili Kurumlardan görüĢ istenilen ve bu doğrultuda Müdürlüğümüze
iletilen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2017 tarih
ve E.418475 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 30.05.2017
tarih ve E.4507 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü’nün 22.05.2017
tarih ve E.154584 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün
05.05.2017 tarih ve E.1124305 sayılı yazısı ile 18.07.2017 tarihli uzman raporu okundu, dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Fındıklı Köyü’ndeki alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7.
Maddelerindeki tespit-tescil kıstaslarını taĢıdığı anlaĢıldığından 3. derece arkeolojik sit alanı
olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi ve 1/2000 ölçekli koordinatlı haritanın uygun olduğuna, 3.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alana yönelik koruma amaçlı imar planı
hazırlanıncaya kadar geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının ise alanda herhangi bir yapılaĢmanın
olmadığı dikkate alınarak: ―Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik
Sitler Koruma ve Kullanma KoĢulları uyarınca belirlenen yürürlükteki 658 sayılı Ġlke Kararında
belirtilen koĢullar doğrultusunda her türlü uygulama öncesinde Koruma Kurulunun görüĢü
alınacaktır.‖ Ģeklinde belirlenmesine, 168 parseldeki Turizm Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin ise Balıkesir-Çanakkale Planlama
Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ve hükümlerinin Kurulumuza
iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
17.00.1723
Toplantı Tarihi ve No : 24.07.2017 - 186
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.07.2017 - 3918
ÇANAKKALE
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Alanköy Köyü’nde, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 27.03.2017 tarih ve 3657 sayılı kararıyla ―rapor ekimiz 1/10000 ölçekli
haritada belitilen alanlara yönelik tespit-tescil çalıĢmalarının baĢlatılmasına, 103 ada 32
parseldeki talebin ise tüm bu alanların tescil iĢlemleri tamamlandıktan sonra
değerlendirilebileceğine‖ karar verilen, Müdürlüğümüzün 27.04.2017 tarih ve 1198 sayılı
yazısıyla ilgili Kurumlardan görüĢ istenilen ve bu doğrultuda iletilen Karayolları Genel
Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü’nün 08.05.2017 tarih ve E.138258 sayılı yazısı, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2017 tarih ve E.418220 sayılı
yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarih ve E.4361
sayılı yazısı ve eki ile 19.07.2017 tarihli uzman raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Çanakkale Ġli, Merkez, Alanköy Köyü’ndeki alanların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7.
Maddelerindeki tespit-tescil kıstaslarını taĢıdığı anlaĢıldığından Alanköy Kalesi ve Alanköy
Kiremit Mezarı olarak gösterilen alanların 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,
Mehmetçiköldü Tepe Arkeolojik YerleĢimi olarak gösterilen alanın 3. derece arkeolojik sit alanı
olarak tesciline, ayrı ayrı hazırlanan tescil fiĢleri ve 1/5000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, 3.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alana yönelik koruma amaçlı imar planı
hazırlanıncaya kadar geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının ise alanda herhangi bir yapılaĢmanın
olmadığı dikkate alınarak: ―Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun, Arkeolojik
Sitler Koruma ve Kullanma KoĢulları uyarınca belirlenen yürürlükteki 658 sayılı Ġlke Kararında
belirtilen koĢullar doğrultusunda her türlü uygulama öncesinde Koruma Kurulunun görüĢü
alınacaktır.‖ Ģeklinde belirlenmesine, 103 ada 32 parseldeki Turizm alanı (Eko Turizm) amaçlı
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Pansiyon (Eko Turizm) amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı talebinin ise Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
kararları ve hükümlerinin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :02/08/2017 - 118
Karar Tarihi ve No
: 02/08/2017 - 1725

65.08-14
TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02/08/2017 - 118
Karar Tarihi ve No
: 02/08/2017 - 1726

65.08-15
TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31/07/2017 - 116
Karar Tarihi ve No
: 31/07/2017 - 1694

—————

13.02.327
TOPLANTI YERĠ
VAN

7220/1/1-1

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31/07/2017 - 116
Karar Tarihi ve No
: 31/07/2017 - 1695

13.02.328
TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31/07/2017 - 116
Karar Tarihi ve No
: 31/07/2017 - 1696

—————
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TOPLANTI YERĠ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31/07/2017 - 116
Karar Tarihi ve No
: 31/07/2017 - 1698

—————
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TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1660

49.01/07
TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1663
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TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1666

49.01/41
TOPLANTI YERĠ
VAN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1669
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
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Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
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Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1676

49.01/59
TOPLANTI YERĠ
VAN

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

7223/6/1-1

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2017 - 115
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2017 - 1677

49.01/61
TOPLANTI YERĠ
VAN

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

7223/7/1-1

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

11 Ağustos 2017 – Sayı : 30151

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz
Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı
Hakkında Yönetmelik
— Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Sistem Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
— Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

1

4
5
8
9
28

39
41

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/49, K: 2017/113 Sayılı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı
Kararı

42
47

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
51
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
53
c - Çeşitli İlânlar
78
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
181
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www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

