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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE
UYGULAMA MERKEZİ (TAGUM) YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2000 tarihli ve 24002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TAGUM) Yönetmeliğinin
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bölgenin turizm verilerini oluşturan doğal, tarihsel ve folklorik değerlerin korunması için çalışmalar yapar. Bu amaç doğrultusunda bakanlık temsilcileri, yerel yönetimler, ulusal
ve uluslararası üniversiteler ile araştırma merkezleri, vakıflar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği
ve ortak çalışmalar yapar.”
“d) Turizm ile ilgili konularda süreli yayınlar hazırlar. Turizmle ilgili bilimsel dergi çıkarır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Merkez Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı,
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanları ve turizm sektörü temsilcilerinden
oluşur.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 160. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçeyi ve belgeleri (muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi hariç) ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili dönemin
ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.”
“(6) Kayıt donduran öğrencilerin yıllık öğrenim ücretlerinin %10’unu ödemeleri gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/2/2016

29636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2017

30038

—— • ——
İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) I. II. III. sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Sınav barajını en az 60 puan olarak tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yıl sonu sınavına giremez ve
o uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Öğrenci, ilgili olduğu pratik ders
ile ilgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.”
“(8) Eğitim-öğretim yılında devamı alınmış, ancak başarısız olunmuş 4 veya daha az
sayıdaki staj, Dekanlık tarafından belirlenen program dahilinde tekrar edilebilir. Protetik diş
tedavisi stajında kalındığı takdirde bu staj dahil olmak üzere en fazla 3 staj tekrar edilebilir.
Bu sayıdan fazla stajdan başarısızlık durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçemez, başarısız olduğu tüm stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav hakkıdır. Klinik uygulamalarda (stajlarda)
eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları
için ilgili dersin yıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen IV. ve V. sınıf staj
öğrencileri, bütünleme sınav tarihine kadar, staj sonu sınavına girme hakkı elde etmesi ve başarılı olması halinde bütünleme sınavına girebilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı puanı (staj
ve preklinik uygulaması olan dersler hariç); yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınav
puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri
için yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik
derslerinin yıl sonu sınavında önce pratik sınav, sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan
en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava alınırlar ve teorik sınavdan da en az 60 puan almaları
gerekir. Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur.
(3) Ders kurulları sınavlarının puan ortalamasının %50’si ile ders kurulu yıl sonu sınavının %50’si toplanarak başarı puanı hesaplanır. Ancak, ders kurulları puan ortalaması 75 ve
üzerinde olan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde, yıl sonu sınavına girmezler. Ders
kurulları puan ortalaması, yıl sonu sınav puanı olarak kabul edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Pratik çalışmalarından olan laboratuvar/preklinik çalışması tartışma, seminer, staj,
gözlem stajı ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’undan
fazlasına, pratik çalışmaların ise her biri için %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F1)
notu alır ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders
yılında yapılır. Derslerde yoklama yapılmasında, öğretim üyesi; devamsızlıkların hesaplanarak
takip edilmesinden ise öğrenci işleri birimi sorumludur.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/10/2013

28798

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/7/2014

29053
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde
lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci
kabulü, lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif eğitim: Dönem I, II ve III’te uygulanan kliniğe erken giriş, bilim koridoru ve
sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunun oluşturduğu ders topluluğunu,
b) Dekanlık: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer
alan uygulamalı, teorik ve seçmeli derslerin yer aldığı öğrenim aşamasını,
ç) Dönem: Tıp fakültesi eğitimindeki altı eğitim-öğretim yılının her birini,
d) Fakülte: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Lisans eğitim-öğretim komisyonu: Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans
eğitim-öğretim komisyonunu,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ve Yatay Geçişler
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. YÖK belirttiği özel durumlar
haricinde, fakülteye kayıt aşamasında olan yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş koşullarda dil sınavına alınarak yeterlilikleri değerlendirilir. Sınav sonucuna
göre yetersiz olarak değerlendirilen adayların kayıt işlemleri yapıldıktan sonra dil yeterlilik
eğitimi alması gerekir. Dil yeterlilik sınavı her yıl kayıt döneminde bir kere yapılır.
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Öğrenci işleri
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul
edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri
ve benzer her türlü işlemleri Fakülte tarafından yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.
Kayıtla ilgili genel esaslar
MADDE 7 – (1) Kayıt işlemleri YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, belirlenen günlerde Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile bizzat başvurularak
yapılır. 18 yaşından gün almamış öğrenciler kaydını velisi ile birlikte yaptırmak zorundadır.
Bizzat başvuru yapamayanların belgelenebilir mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Kabul edilen başvurular için adayların kanuni temsilcisi veya belirlediği kanuni
vekili başvuruda bulunabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir. Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:
a) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilmiş yabancı uyruklu öğrenci olmak.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde istenilen
belgeler ile ilgili kayıt bürosuna başvurmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye
kabul edilmesi ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, öğrenci hakkında yasal işlem başlatılır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen
öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır. Katkı payları için 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrencilerin azami öğrenim süresi içinde mezun olamamaları halinde ödeyecekleri katkı payları yine Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
Eğitim-öğretime kayıt
MADDE 9 – (1) Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
Kayıt yenileme, derslere yazılma ve kimlik kartı
MADDE 10 – (1) Her eğitim yılı başında akademik takvimle belirlenen tarihlerde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte tarafından ilan edilen tarihler arasında öğrenciler kaydını yenilemek zorundadır. Katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdığını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ve derslere yazılmayan öğrenciler derslere ve sınavlara giremez. Akademik takvimde belirtilen süre içinde

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

21 Ocak 2018 – Sayı : 30308

derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yılı öğrenim süresinden sayılır. Mazereti sebebiyle
kaydını belirlenen zaman içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edildiği takdirde bir ay içinde kaydını yenileyebilir. İki yıl üst üste kaydını mazeretsiz
yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin kimlik kartları onaylanmaz.
Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.
(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemi, her öğretim yılı başında, o yılda alacağı derslerin seçilmesi ve öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, Fakülte öğrenci işleri bürosuna
başvurmaları ile tamamlanır.
(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, öğrenim süreleri içerisinde geçerlidir. Kimlik kartını kaybeden veya kimlik
kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci, ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde,
yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine yeni kimlik kartı
verilir. Kayıp veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.
Yatay geçişler, intibak, muafiyetler ve dikey geçiş işlemleri
MADDE 11 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından 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, ilgili mevzuat hükümleri ile
Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarına göre yapılır. Lisans programlarının birinci ve
altıncı yılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Kurumlar arası yatay geçişle, fakültede yıl esasına
dayalı eğitim öğretim programı uygulanması nedeniyle dönem başında gerçekleşir. Yatay geçiş
için başvuran adayların intibak durumu ve yatay geçişe uygunluğu, lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçişler için gerekli olan kriterler, eğitim-öğretim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.
(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM’nin yaptığı sınava girerek, Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakültenin birinci sınıfına kaydolan
öğrenci, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam edebilir.
b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; lisans eğitim-öğretim komisyonu
önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu, başarılı olduğu program uyumu bulunan dersleri, kurulu
veya stajı değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar. İntibak
ettirildiği yıl 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan
dersleri, kurulu veya stajı kalan yıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilir.
c) (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.
(3) Her yıl dönem başında YÖK’ün vermiş olduğu dikey geçiş işlemleri hakkındaki talimatlar doğrultusunda uygulanır. YÖK’ün bildirimde bulunmadığı durumlar Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından hazırlanır, Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim yılı başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri,
sınav tarihleri, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.
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(2) Fakültede entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle ilk üç yılda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenlerle dışarıdan öğrenci başvuruları da
kabul edilemez.
(3) Tıp eğitiminde, dönem I, II, III’te temel olarak ders kurulları en az yirmi sekiz hafta,
dönem IV ve V’te stajlar toplamda en az otuz iki hafta, dönem VI’da intörnlük stajı esasına
göre bir yıl süreyle yapılır. Dönem final ve bütünleme sınavları ve kurul sınavları bu sürelere
dâhil değildir. Stajlar Fakülte bünyesinde bulunan ilgili anabilim dallarında yapılır.
Dersler
MADDE 13 – (1) Normal şartlarda, resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak,
gerekli hallerde ilgili kurul önerisiyle ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bazı dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir. Dönem I, II, III’e ait kurullar ve ilgili ders
programları, eğitim-öğretim kurulu tarafından belirlenerek program düzenlenir. Fakülte Kurulu
onayı ve Senato kararıyla birlikte program uygulamaya alınır. Gerekli durumlarda kurul ve
ilgili ders programında değişiklik yapılabilir. Dönem IV ve V staj programı, ilgili anabilim dalı
tarafından düzenlenir. Staj programı içindeki pratik ve teorik uygulamalar ile sınav, ilgili anabilim dalı başkanının sorumluluğundadır. Lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından yapılan
akademik takvim içerisinde seçmeli dersler yer alabilir. Seçmeli dersler, öğrencilerin önerilen
dersler içerisinden seçerek alacağı dersleri ifade eder. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler olabilir. Seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısı ilgili kurul tarafından, mevcut altyapı düşünülerek sınırlandırılabilir. Alınan seçmeli dersten başarısız olunması durumunda ilgili ders
tekrar edilebilir veya değiştirilebilir. Seçmeli ders kredisi tüm kurul kredisinin %25’ini geçemez.
Programın dağılımı
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibarettir.
(2) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle
bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te
kaldığı dönemi, dönem IV ve V’te kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük eğitimini
aynı şekilde tamamlar.
Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen lisans eğitimöğretim komisyonu, eğitim-öğretim baş koordinatörü, dönem koordinatörü, dönem koordinatör
yardımcısı, aktif eğitim koordinatörü, aktif eğitim koordinatör yardımcısı, ders kurulu sorumlusu, ölçme değerlendirme komisyonu ve program geliştirme komisyonu tarafından yürütülür.
Eğitim-öğretimle ilgili temel esaslar ve görevliler şunlardır:
a) Lisans eğitim-öğretim komisyonu: Bir başkan, eğitim-öğretim baş koordinatörü ve
sınıf koordinatörleri ile birer yardımcılarından oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan eğitimden
sorumlu Dekan yardımcısıdır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Lisans eğitim-öğretim
komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kurulunun görüşlerine sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin
birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda en geç mayıs ayı sonuna kadar
Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim
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programını ve görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek haziran ayı sonuna kadar Fakülte
Kuruluna sunar. Gereğinde öğrencilerin durumları hakkında Dekanlığa bilgi verir. Lisans eğitim-öğretim komisyonu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Fakülte öğrenci temsilcisi de lisans eğitimöğretim komisyonu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
b) Eğitim-öğretim baş koordinatörü: Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Sınıf koordinatörlerinin hazırladığı öğretim ve sınav çizelgelerine son şeklini vererek, en geç mayıs ayının ilk
haftasında lisans eğitim-öğretim komisyonunun onayına sunar.
c) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Eğitim-öğretim dönem koordinatörlüğü; yıllık olarak bir sonraki yılın takvimine göre her sınıf için, anabilim dallarınca verilen programlar çerçevesinde, ders konularını ve bu dersleri vermekle yükümlü anabilim dallarını, sınavlarının günlerini ve kredilerini kapsayan bir öğretim ve sınav çizelgesi hazırlar. Eğitim-öğretim koordinatörleri hazırladıkları öğretim ve sınav çizelgelerini nisan ayı
sonuna kadar eğitim-öğretim baş koordinatörlüğüne sunar.
ç) Dönem koordinatör yardımcısı: Sınıf koordinatörlerine yardımcı olan öğretim üyeleridir. Her sınıf koordinatörü, yardımcısı olacak öğretim üyesini, Lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanına sunar ve sınıf koordinatör yardımcısı başkanın teklifi ile Dekan tarafından
görevlendirilir.
d) Aktif eğitim koordinatörü: Dekan tarafından dönem I, II ve III’te uygulanan kliniğe
erken giriş, bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunun oluşturduğu ders
topluluğunun koordinasyonu için, Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.
e) Aktif eğitim koordinatör yardımcısı: Aktif eğitim koordinatörüne kliniğe erken giriş,
bilim koridoru ve sosyal tıp ve toplum hekimliği koridorunda yardımcı olan öğretim üyeleridir.
Aktif eğitim koordinatörü, her bir koridor için yardımcısı olacak öğretim üyelerini, lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanına sunar ve aktif eğitim koordinatör yardımcısı başkanın teklifi
ile Dekan tarafından görevlendirilir.
f) Ders kurulu sorumlusu: Lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından önerilen ve Dekanlık tarafından görevlendirilen ders kurulu sorumlusu öğretim üyeleri, dönem I, II ve III’te
dönem koordinatörü ve yardımcısı ile ilgili kurulun içeriğinin, ders programının, sınav planlamasının ve yürütülmesi için gerekli işbirliklerinin düzenlenmesinden ve sınav sorularının öğretim üyelerinden ölçme-değerlendirme birimine aktarımından sorumludur.
g) Ölçme değerlendirme komisyonu: Fakülteden mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin etkinliklerin tamamını bütünlüklü
bir sistem anlayışıyla programlı biçimde ele alıp, Fakültenin öğrenci değerlendirme sisteminin
tasarım ve işleyişini iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve görev yürüten komisyondur.
Ölçme değerlendirme komisyonu, lisans eğitim koordinatörlüğüne karşı sorumludur. Ölçmedeğerlendirme komisyon üyeleri, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, aktif eğitim koordinatörü, temel tıp bilimleri, dâhili tıp bilimleri ve cerrahi tıp bilimlerinden en az beş öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi
olarak, dönem I, II ve III’ten bir, dönem IV ve V’ten bir, dönem VI’dan bir öğrenci olmak
üzere en az üç öğrenci davet edilir. Dekan/Dekan yardımcıları başkanlığında tüm anabilim dalları ve diğer kurul/komisyonlarla işbirliği içinde öğrenci değerlendirme sisteminin işleyişinin
izlenmesi ve ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların saptanması; belirlenen ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ortaya çıkan ihtiyaç ve soruna yönelik çözüm olarak
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önerilen yöntem, araç ve gereçlerin kullanımının ilgili birimlerle planlanması, öğrenci değerlendirme sisteminin işleyişi ile ilgili tüm tarafların yararlanabileceği her türlü yayının hazırlanması; bunların tüm ilgililerin ulaşabileceği uygun araçlarla yayınlanması ve dağıtılması, öğrenci değerlendirme etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin kural ve süreçleri tarif eden yönergelerin hazırlanması/güncellenmesi, öğrenci değerlendirme sisteminin iyileştirilip geliştirilmesine ilişkin stratejik hedeflerin tanımlanması yapılır.
ğ) Program geliştirme komisyonu: Fakülteden mezuniyet öncesi tıp eğitimi programını
bütüncül bir yaklaşımla uluslararası ve ulusal gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda sürekli
iyileştirip geliştirmek üzere oluşturulan ve aşağıdaki esaslara göre görev yürüten komisyondur.
1) Program geliştirme komisyonu, mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğüne karşı
sorumludur.
2) Komisyon, Dekanlıkça görevlendirilen, eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı, Aktif
Eğitim Koordinatörü, Temel Tıp Bilimleri, Dâhili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden
en az beş öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülen toplantılara; öğrenci temsilcisi olarak, dönem I, II ve III’ten bir, dönem IV ve V’ten bir, dönem VI’dan bir öğrenci olmak üzere en az üç
öğrenci davet edilir.
3) Komisyonun görevleri; Dekan/Dekan yardımcıları başkanlığında, ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimi programlarında yenilikçi uygulamaları incelemek, Fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirmek, tıp eğitimi programlarının taşıması gereken güncel ve kabul edilmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışmalar yapmak,
program değerlendirmeden elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitim programında yapılabilecek iyileştirmelere yönelik öneriler geliştirmek, Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim
Programı uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, tıp eğitimi yeterlik alanları ile ilgili Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Uluslararası yeterlik çerçeveleri gibi ulusal
ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak eğitim programda güncel düzenlemeleri yapmaktır.
Öğretim planları ve ders kredileri
MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; kuramsal dersler, uygulamalar, stajlar,
toplum hekimliği, seminerler ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(2) Eğitim- öğretim, kurul sistemi içinde yer alan her yıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.
(3) Kurulların kredilendirilmesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre yapılır.
Fakültenin eğitim-öğretim programı her yıl 60 kredi olmak üzere toplam 360 kredidir.
(4) Fakültenin Senatoca kabul edilmiş öğretim planına uygun ders programları, her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.
(5) Ortak zorunlu/seçmeli dersler entegre sistemde kurulların dışında değerlendirilir.
Ortak zorunlu/seçmeli dersler
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk yıl iki yarıyılda okutulur. Mesleki yabancı dil zorunlu ve kredili ders olarak ikinci sınıfta okutulur.
(2) Güzel sanatlar dersi veya beden eğitimi derslerinden birisi, zorunlu olmamak üzere
ilk yılda iki yarıyılda haftada birer saat olarak okutulabilir.
Derse devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Dönem I, II ve III’te her bir kurulun teorik ve uygulamalı derslerine
kurul toplam saatinin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenci
ilgili kurul veya öğretim faaliyeti açısından devamsız kabul edilir. Devamsız olan öğrenci ilgili
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kurul veya öğretim faaliyeti sınavına alınmaz ve not çizelgesinde sınava girmeyen öğrenci olarak sıfır belirtilerek, dönem kurul ortalamasının belirlenmesinde kurul notu olarak bu not dikkate alınır. Öğrencilerin derslere devamı, ilgili kurul koordinatörü önerisiyle eğitim-öğretim
kurulunun karar vereceği bir yöntemle yapılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarına devamsızlığı toplam saatinin %20’sinden fazla olan öğrenci ders kurulları final sınavına ve ders kurulları bütünleme sınavına giremez ve o dönemi tekrar eder.
(2) Dönem IV ve V stajlarında, her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ilgili stajı tekrar eder.
(3) Dönem VI intörnlük eğitiminde, mazeretsiz devamsızlık hakkı yoktur. Mazeret bildiren öğrencilerin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygunluk açısından değerlendirilir.
(4) Fakültede öğrencilerin devam durumları dönem I, II, III’te ilgili kurul sorumlusu
tarafından izlenir ve dönem koordinatörlüğüne kurul sınavından iki gün öncesi iletilir. Dönem
IV, V ve VI’da ise devam durumları anabilim dalı başkanlığı tarafından izlenir.
(5) Ülkemizi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı
ile resmi olarak görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık hesaplamasında dikkate alınmaz.
(6) Öğrencinin mazeretli sayılmasına eğitim-öğretim komisyonu önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin eğitim süresi içinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için alınacak sağlık raporunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması
gerekir. Sınav tarihini içine alacak şekilde bildirilen raporlar, eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Raporun geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Uygun görülmeyen raporlar için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
uygun görülen Fakülte hastanesi bünyesindeki sağlık kurulundan görüş talep edilir. Uzman görüşünün müspet olması durumunda rapor işleme alınırken, menfi görüş sonucu mazeret kabul
edilmez.
Danışman
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek, ders kayıt işlemlerinde danışmanlıkta bulunmak, eğitimleriyle ilgili soru ve sorunlara rehberlik yapmak üzere,
Dekanlık tarafından öğretim üyeleri arasından her öğrenci için bir danışman görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarının Ölçülmesi
Sınavlar
MADDE 20 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ders kurulu büyük grup dersleri sınavı: Dönem I, II ve III’te her ders kurulunun sonunda büyük grup dersleri için kurul bitiminden en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır.
b) Ders kurulu küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri sınavı: Dönem I, II ve III’te
her ders kurulunun sonunda küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için kurul bitiminden
en az üç gün en fazla on beş gün içinde belirlenen tarihte ders kurulu sınavı yapılır. Ders kurulu
küçük grup dersleri ve aktif eğitim derslerinin sınavı ders kurulu büyük grup dersleri sınavı ile
birlikte yapılabilir.
c) Büyük ders grupları dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda
ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not büyük grup dersleri final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her
dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir
gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.
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ç) Küçük ders grupları ve aktif eğitim dersleri dönem final sınavı: Dönem I, II ve III’te,
her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri
için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup dersleri ve aktif eğitim
dersleri final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders
kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları final
sınavı yapılır. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri final sınavı büyük ders grupları dönem final sınavı ile birlikte yapılabilir.
d) Büyük ders grupları dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’te büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavında başarısız olan öğrenciler büyük grup dersleri için ders
kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu
olarak işlenir. Dönem I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş
gün, en geç yirmi bir gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.
e) Küçük ders grupları ve aktif eğitim dersleri dönem bütünleme sınavı: Dönem I, II
ve III’te küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için ders kurulları final sınavında başarısız
olan öğrenciler küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri için ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir. Dönem
I, II ve III’te, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken on beş gün, en geç yirmi bir
gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır. Küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri
bütünleme sınavı büyük ders grupları dönem bütünleme sınavı ile birlikte yapılabilir.
f) Staj final sınavı: Dönem IV ve V’te, her staj sonunda o stajın final sınavı yapılır.
g) Staj bütünleme sınavı: Staj final sınavından başarısız olan öğrenci stajların bitiminden sonra staj bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavdan da kalan öğrenci o stajı tekrar eder. Staj
tekrarı yapıp başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavları her dönemin yarıyılı veya dönem
sonu bütünleme sınav döneminde yapılır. Öğrencinin hangi dönem bütünleme sınavına gireceği
almış olduğu son staj zamanına göre kararlaştırılır. Dördüncü ve beşinci yıllarda herhangi bir
stajı tekrarlamak zorunda kalan öğrenci, bu stajlarında başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının
başlamasını beklemeden uygun bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğrenimine katılabilir.
ğ) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir ve mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. dönem
final ve bütünleme sınavları ile staj final ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını
Üniversite Hastanesinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en
geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvuru yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar,
geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz. Mazeretsiz olarak girilmeyen ders kurul sınavı notu sıfır sayılır ve ders kurulu sınavı not ortalaması
buna göre hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret kurul
sınavına alınmayan, ders kurul sınavı ve mazeret ders kurulu sınavına girmeyen öğrenciler dönem final ve bütünleme sınavlarına girebilir.
(2) Sınavlar, Dekanlıkça hazırlanan sınav programına göre yapılır. Öğrenciler sınavlara,
bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını
beraberinde getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uymayan, ders kaydını yaptırmamış öğrenciler o sınava alınmaz. Sınav Üniversite binaları dışında yapılmaz. Sınav başlama süresinden
itibaren on beş dakikadan sonra sınava katılan öğrenciler sınava alınmaz. Sınavın ilk ve son
on beş dakikası içinde hiçbir öğrenci sınavdan çıkamaz.
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(3) Sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem
sözlü olarak yapılabilir. Uygulaması olan derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı veya sözlü
olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından birlikte yapılır. İki ayrı not
verilir ve ortalamaları alınır. Dönem IV ve V öğrencileri için sınavlar, sözlü, yazılı ve/veya
pratik uygulama ile yapılabilir.
(4) Her yılbaşında, öğrencilerin başarılarının hangi esaslara göre belirleneceği, sınavların nasıl yapılacağı, uygulamalı derslerde uygulama notunun başarı notuna etkisi, anabilim
dalları akademik kurullarınca belirlenerek öğrencilere duyurulur ve Dekanlığa yazılı olarak
bildirilir.
(5) Staj sonu sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Başarısızlık durumunda
staja yeniden kaydolmak ve stajı tekrarlamak zorunluluğu vardır. Staj tekrarı yapıp bütünlemeye kalan öğrenciler için ara dönemde bütünleme hakkı verilir.
(6) Sınavlar ilgili öğretim üyeleri ile görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde
yapılır. Sınav süresi soruların yoğunluğuna göre anabilim/bilim dalınca belirlenir. Öğrenciler,
sınav salonuna ders malzemesi getiremez, ancak öğretim üyesinin kabul edeceği ders malzemesini bulundurabilirler. Sınavda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır. Bu öğrencilere ayrıca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(7) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not,
ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları en az iki yıl süre ile saklanır.
(8) Gerekli görüldüğü halde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar
dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler Dekanlık tarafından alınır.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav soruları hakkındaki itirazlarını, sınav sonrası en geç
iki gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından
değerlendirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi
bir nedenle not değiştirilmez. Öğrenciler sınav notlarına, notların açıklanmasından sonraki ilk
üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu süreyi aşan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav notuna itirazlar kurul sorumlusu, dönem koordinatörü ve lisans eğitim-öğretim komisyonu başkanı
tarafından değerlendirilerek sınav sonucu tekrar değerlendirilir. Eğer maddi hata mevcut ise,
ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile düzeltme yapılarak mağduriyet ortadan kaldırılır.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bütün sınavlardaki başarı dereceleri, sayısal olarak tam
not yüz üzerinden değerlendirilir. Ayrıca gereğinde notlar Namık Kemal Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre harf notu ve dörtlük sistem katsayısı dönüşümü
yapılarak değerlendirme yapılabilir.
Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Sınavlardaki başarının değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) Ders kurul notu: Dönem I, II ve III’te her kurulun sonunda yapılan büyük grup dersleri, küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri ders kurul sınavında alınan nottur. Küçük grup
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dersleri ve aktif eğitim derslerinin ders kurulu sınav notuna etkisi, her kuruldaki pratik/teorik
uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında lisans eğitim-öğretim
komisyonunca belirlenir. Bir sınavdaki tüm derslerden alınan puanların toplamı, o sınavın başarı puanını belirler. Ancak ders kurulu sınavında öğrenci, o sınavın içeriğindeki derslerin bir
ya da birden fazlasından %50'nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın puan
toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Dönem finali
ve bütünlemesinde, derslerin bir ya da birden fazlasından %50'nin altında puan alırsa, o dalda
elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür ibaresi geçerli değildir.
b) Dönem final notu: Dönem I, II ve III’te, her dönem sonunda yapılan büyük grup
dersleri, küçük grup dersleri ve aktif eğitim dersleri ders kurulları final sınavında alınan nottur.
Küçük grup dersleri ve aktif eğitim derslerinin ders kurulları final sınav notuna etkisi,
pratik/teorik uygulamalı ders saati sayısı esas alınarak eğitim-öğretim yılının başında lisans
eğitim-öğretim komisyonunca belirlenir.
c) Dönem bütünleme notu: Dönem Final Sınavı ile bir üst döneme geçemeyen öğrenciler için yapılan ve dönem final sınavı ile eşdeğer olan sınavdır. Dönem final notu hesaplamasındaki esaslar bütünleme notu hesaplaması içinde geçerlidir.
ç) Dönem başarı notu: Dönem I, II ve III’te ders kurul notu ortalamalarının %60’ı ile
dönem final notu veya dönem bütünleme notunun %40’ının toplanmasıyla elde edilen notu;
dönem IV ve V’te ise staj final sınavı veya staj bütünleme sınavı notudur. Eğer seçmeli ders
ve/veya kurul dışı zorunlu ders varsa, bunlar kredileri oranında dönem başarı notunun belirlenmesini etkiler.
(2) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem final veya dönem
bütünleme notuna bakılmaksızın dönem başarı notunun en az altmış olması gerekir.
(3) Dönem I, II ve III kurul sınavında, kurul içindeki teorik ve pratik ders saatine göre
kurul sınavında ilgili bölümlere verilecek puanlar dönem başında hesaplanarak anabilim dallarına bildirilir. Teorik ve pratik ders saati hesaplamasına bağlı kalarak anabilim dalları pratik
sınav uygulamasını düzenler. İlgili anabilim dalı hangi kurulda pratik sınav uygulamasını nasıl
yapacağını dönem başında lisans eğitim-öğretim komisyonuna bildirmekle yükümlü olup, mecburi değişiklikler yine Lisans eğitim-öğretim komisyonu onayı ile yapılabilir. Kurul sınavı öncesinde en geç bir hafta öncesi olacak şekilde pratik puanları anabilim dalı tarafından kurul
sorumlusuna iletilir. Teorik kurul sınavı pratik puanları dikkate alınarak her bir soru 1 puan
olacak şekilde düzenlenerek uygulamaya alınır. Final ve bütünleme sınavında; yıl içindeki derslerin değerlendirmesinin uygun yapılabilmesi için her soru 1 puan uygulamasının yapılıp yapılmayacağına, ölçme-değerlendirme birimi ve Lisans eğitim-öğretim komisyonu karar verir.
Pratik uygulama saatinin %80’ine katılım zorunlu olup bu sürenin altında pratik uygulamaya
katılan öğrenci pratik sınavına alınmaz ve pratik puanı sıfır olarak hesaplanır.
(4) Dönem IV ve V staj sonu sınavları; pratik ve/veya sözlü ve yazılı sınav, ödev, görsel
veya yazılı sunum, yapılandırılmış sözlü, proje ve benzeri olarak uygulanır. Pratik ve/veya
sözlü sınavı ile yazılı sınavın staj geçme notuna olan etkisi, anabilim dalında akademik kurul
içinde karar verilerek uygulanır.
Genel not ortalaması
MADDE 24 – (1) Tüm tıp eğitimine ait genel not ortalaması (GNO), her dönemde aldığı dönem başarı notlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir. Tekrarlanan ders, kurul veya
staj için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
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Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı
MADDE 25 – (1) Öğrenciler eğitimin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın intörnlük dönemi dâhil, azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Fakülteyi bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde devamsızlık/hiç almadığı
staj nedeniyle başarısız olan öğrencilerin bu staj sayıları altı ve üzerinde ise öğrencinin fakülteyle ilişiği kesilir.
b) Fakülteyi bitirmekle yükümlü olunan dokuz yıl içerisinde başarısızlık nedeniyle tamamlayamadığı staj sayısı beş ve altında olan öğrenciler için her bir staj için iki hak daha
verilir. Bu haklarının sonunda iki veya daha fazla stajdan başarısız olan öğrencilerin fakülteyle
ilişiği kesilir.
c) Verilen ek staj hakları sonunda tek bir stajı kalan öğrencilere bu staj için sınırsız
tekrar hakkı verilir. Sınırsız staj hakkı ancak devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler devam ettiği staj başına öğrenci katkı
payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, staj tekrarı dışındaki diğer haklarından
yararlanamazlar. Açılacak stajlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız staj tekrarı hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Verilen ek staj hakları sonunda başarılı olan öğrenciler eğitim sürelerine bakılmaksızın
dönem VI intörnlük eğitimine geçmeye hak kazanır. İntörnlük için hak kazanan öğrenci, ilk
intörnlük grubuyla beraber eğitimine devam eder.
(2) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin
bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazeretler nedeniyle kaybedilen süreler eğitim süresinden sayılmaz.
(3) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği
Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve diğer yükseköğretim kurulu öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir. İntörnlük döneminde geçiş uygun
değildir.
(4) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması
veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma ve Silme, Mezuniyet ve Özel Öğrencilik Statüsü
Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin
varlığı halinde dondurulabilir:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan
sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle, öğrenime YÖK kararınca ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,
d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

21 Ocak 2018 – Sayı : 30308

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez. Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre
kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar.
(3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, dönem
final ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yılsonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı
noktadan öğrenciliğine devam eder. İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı
eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yıl izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Böyle
bir durumda izin başvurusunun, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, dönem
başlangıcından itibaren en fazla on iş günü içinde yapılması gerekir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu dönemin sınavlarına giremez.
Fakülteden ayrılma
MADDE 27 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Dekanlığa
başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte
alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.
(2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak; 7 nci maddedeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.
Lisans diploması ve mezuniyet derecesi
MADDE 28 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek
derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, bu Yönetmelikte
belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Tıp Doktoru Diploması verilir. Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından
belirlenen İngilizce diploma eki de verilir.
(2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca;
a) Öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, GNO’sunu, devam ettikleri bölüm ve programı ve aldıkları dersleri, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi,
b) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi
verilir.
(3) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato kararları uygulanır.
Ön lisans diploması
MADDE 29 – (1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan, ancak
tıp doktorluğu öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.
Özel öğrenci statüsü
MADDE 30 – (1) Üniversite ve/veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen
ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim
programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları
derslerden başarılı oldukları takdirde Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerden
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Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılır. Not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Özel öğrenci statüsünde fakülte değişimi öğrenim süresince sadece bir kez yapılır. Bu
öğrencilerde; Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.
Belirlenen programlar haricinde fakülteler arası staj veya dönem değişikliği yapılamaz. Başvuruların hepsi lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek ders uyumu araştırılır. Bu konu hakkında özellikle dönem IV ve V öğrencilerinin talepleri ilgili anabilim dalı
başkanlarıyla görüşülerek karara bağlanır.
(2) Fakülteden özel öğrenci statüsünde başka bir tıp fakültesine geçiş yapmak isteyen
öğrencilerin dönem başında veya dönem ortasında programın başlamasından en az bir ay öncesinde resmi dilekçe ile Fakülteye başvurması gerekmektedir. Dönem I ve dönem VI öğrencilerinin, özel öğrenci statüsüne kabul edilmesi konusundaki karar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilir. Özel öğrenci statüsüne alınacak öğrenci sayısı mevcut dönem öğrenci sayısının
%5’ini aşmayacak şekilde sınırlandırılır. Özel öğrenci statüsünde Üniversiteye gelmek için
başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi lisans eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte yoğunluğu dikkate alınarak alınacak öğrenci sayısı mevcut dönemin öğrenci sayısının %5’ini geçmeyecek şekilde
sınırlandırılır.
(3) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise, Fakülte
tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.
(4) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Spor ve kültürel etkinlikler
MADDE 31 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel
etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenecek tarihlerde girerler.
Disiplin
MADDE 32 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI
TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim
organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ozon terapi, mesoterapi, hipnoterapi, homeopati, akupunktur, fitoterapi, osteopati,
kayropratiktik, proloterapi, apiterapi, maggotterapi, kupa tedavisi, hirudoterapi, rekleksoloji,
müzikterapi ve benzeri ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak, öğretmek ve bu alanda danışmanlık hizmeti vermek.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendirmeler yapmak.
c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bu alanlarda ilgili mevzuata göre belirlenen hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek.
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d) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak.
e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili
bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği içinde uygulama, eğitim
ve araştırmalar yapmak. Uygulamalar kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz geliştirme
çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulusal ve
uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
g) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve
araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum,
seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya
yönelik çalışmalar yapmak.
h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayınlamak.
ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.
i) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamına giren Üniversitenin birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıllık süre için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev
yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki
Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür,
görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder.
(3) Müdür, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdürün diğer
görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri belirlemek, Merkez faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli personel sayısını Rektöre bildirmek, çalışma
programını belirlemek.
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c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak.
d) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı ile toplanır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulunca tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak.
b) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları kurulmasına karar vermek ve bunların görevlerini düzenlemek.
c) Merkez personelinin uygulama, araştırma ve yayın konularındaki çalışmalarını değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak.
d) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma
programını görüşmek.
e) İlgili diğer mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet
alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen kişilerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri
ile ilgili esasları kararlaştırır, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili değerlendirme ve önerilerde
bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/695
Karar No : 2016/56
Sanık
: SARA NAJARI; Abdolah ve Maryam kızı 1983 Ġran doğumlu, Ġran Uyruklu,
Ġran Sharak Gharb Borje Hormozan adresinde ikamet eder.
Mahkememizin 27/01/2016 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik
suçundan beraatine, Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan neticeten hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliği için yurtdıĢı talimat
yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, adresi tespit edilemeyen Sara NAJARI'ya
tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat
yapılmasına karar verilmiĢtir.
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya
Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine
beyanda bulunulması suretiyle beraat kararı yönünden temyizi kabil, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı yönünden itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur.
11080

—————

Esas No : 2014/193
Karar No : 2014/391
Sanık
: MOHAMAD ALHAMOUD; Khaled ve Ayoush oğlu, 11/01/1991 Aleppo
doğumlu, Suriye Uyruklu, Alanya Tosmur Mahallesi adresinde ikamet eder.
Sanık
: MAHMOD SAEB; Nezar ve Sehera oğlu, 01/01/1988 Halep doğumlu, Suriye
Uyruklu, Alanya Cikcilli Mahallesi adresinde ikamet eder.
Mahkememizin 01/10/2014 tarihli ilamı ile sanıklar hakkında 5607 S. Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 SY. 3/18 maddesi gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası
ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın sanıklara tebliğ edilemediği, adresi tespit
edilemeyen sanıklar Mohamad ALHAMOUD ve Mahmod SAEB'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle
7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir.
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya
Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine
beyanda bulunulması suretiyle temyizi kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur.
11081

—————

Esas No : 2014/176
Karar No : 2014/296
Sanık
: HESAM ALREFAĠ; Abdurrahem ve Azezah oğlu. 01/01/1986 ġam doğumlu,
Suriye Uyruklu, ġam SURĠYE adresinde ikamet eder.
Mahkememizin 10/09/2014 tarih, 2014/176 Esas, 2014/296 Karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında Resmi Belgede Sahtecilik neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verildiği, kararın sanığa tebliği için yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ
edilemediği, adres araĢtırması neticesinde tüm aramalara rağmen ulaĢılamayan ve gerekçeli karar
tebliği yapılamayan; Hesam ALREFAĠ'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat
Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir.
Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya
Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine
beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur.
11082
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BORULU TĠP EġANJÖR APARATLARI BORU TEMĠZLEME
ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız Tephir ve Isıtıcı aparatlarındaki 56.392 adet siyah çelik ve paslanmaz çelik
borunun iç cidarlarının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi iĢi hizmet alım ihalesi kapalı
zarfta teklif alma esasına göre Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.
Ġhale kayıt no
: 2018/20274
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 – 0 222-230 27 38
2 - Ġhale konusu hizmetin
:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tephir ve Isıtıcı aparatlarındaki siyah çelik ve paslanmaz
çelik boruların, iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su
jeti makinesi ile temizlenmesi iĢi. 56.392 Adet.
b) Yapılacağı yer
: Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım TAġKENT -EskiĢehir ġeker Fabrikası Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 06.02.2018 Salı günü, Saat 14.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 yönetimdeki 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.
b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler:
4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ
deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin
verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢtığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki
fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye
iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların
her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak
veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz.
4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler:
Basınçlı su jeti makinesi ile yapılan her türlü temizleme hizmetleri.
5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en
düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde
görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - 06.02.2018 günü saat 14.00’a kadar Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası
HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale
kanunlarına tabi değildir.
623/1-1
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR
Melikgazi Belediye Başkanlığından:
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde Geçici 8. adada 1 blok olmak
üzere: A blok 52 adet 135 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inĢaatı yapılması iĢi 2886 sayılı
Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır.
Ġli: Kayseri, Ġlçesi: Melikgazi, Semti: Kazım Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 8. ada
1 - Ġhale 06.02.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci
Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
2 - Bu iĢin muhammen bedeli 7.466.238,80 TL. dır.
(Bu bedel inĢaat maliyeti toplamıdır)
3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A - Kanuni ikametgahı olması,
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya
iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile
imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,
G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
Ekonomik kriterler;
H - Ġstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat
vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
I - Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere
kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu
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Ġ - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi.
J - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin Ġdareye
ibraz edilmesi.
ĠĢ deneyim belgeleri;
K - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel
sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az % 80’i oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde,
ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30’undan den az olmamak üzere tek
sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi
L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden
istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden
alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.
M - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği
Mimarlık´tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya
mimarların en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
N - 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.
Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği
tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde
bulundurmak zorundadır.
Adet
1
1

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR
ĠNġAAT TEKNĠKERĠ

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına
göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde;
1-

(Mesleki unvan) için
MÜHENDĠS & MĠMAR
TEKNĠKER
ceza uygulanır.

TL/Gün
200
100
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4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm
Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü
ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi
Ģarttır.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inĢaatlar üzerinden tapu
devirleri Ģu Ģekilde yapılacaktır.
• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.
• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar
kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20
sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.
• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.
• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.
• Bloklar 24 ayda tamamlanacaktır.
• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre
verilmeyecektir
• Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare
tarafından yapılacaktır.

620/1/1-1
—————
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde Geçici 8. adada 1 blok olmak
üzere: B blok 48 adet 155 m² brüt alanlı daire ve 2 adet dükkan inĢaatı yapılması iĢi 2886 sayılı
Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır.
Ġli: Kayseri, Ġlçesi: Melikgazi, Semti: Kazım Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 8. ada
1 - Ġhale 06.02.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci
Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
2 - Bu iĢin muhammen bedeli 7.960.347,29 TL. dır.
(Bu bedel inĢaat maliyeti toplamıdır)
3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A - Kanuni ikametgahı olması,
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
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C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya
iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,
F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile
imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,
G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
Ekonomik kriterler;
H - Ġstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat
vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
I - Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere
kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu
Ġ - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi.
J - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye
ibraz edilmesi.
ĠĢ deneyim belgeleri;
K - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel
sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az % 80’i oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde,
ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek
sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi
L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden
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istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden
alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.
M - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği
Mimarlık´tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya
mimarların en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
N - 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.
Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği
tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde
bulundurmak zorundadır.
Adet

Pozisyonu

1

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR

1

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına
göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde;
(Mesleki unvan) için

1-

TL/Gün

MÜHENDĠS & MĠMAR

200

TEKNĠKER

100

ceza uygulanır.
4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm
Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü
ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi
Ģarttır.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
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9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inĢaatlar üzerinden tapu
devirleri Ģu Ģekilde yapılacaktır.
• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.
• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar
kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20
sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.
• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.
• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.
• Bloklar 24 ayda tamamlanacaktır.
• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre
verilmeyecektir
• Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare
tarafından yapılacaktır.
620/2/1-1
—————
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde Geçici 8. adada 1 blok olmak
üzere: C blok 48 adet 135 m² brüt alanlı daire ve 3 adet dükkan inĢaatı yapılması iĢi 2886 sayılı
Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır.
Ġli: Kayseri, Ġlçesi: Melikgazi, Semti: Kazım Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 8. ada
1 - Ġhale 06.02.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci
Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
2 - Bu iĢin muhammen bedeli 6.946.006,51 TL. dır.
(Bu bedel inĢaat maliyeti toplamıdır)
3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A - Kanuni ikametgahı olması,
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya
iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile
imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,
G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
Ekonomik kriterler;
H - Ġstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat
vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.
I - Ġlk ilan tarihinden sonra alınmıĢ Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere
kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini yada serbest
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu
Ġ - Ġsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin Ġdareye ibraz edilmesi.
J - Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin Ġdareye
ibraz edilmesi.
ĠĢ deneyim belgeleri;
K - Ġsteklinin son 15 (onbeĢ) yıl içinde yurt içinde veya yurt dıĢında, kamu veya özel
sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleĢtirdiği veya en az % 80’i oranında
denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde,
ilgili deneyimi gösteren ve iĢin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek
sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesi
L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
III B sınıfı son onbeĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden
istekli adına verilen özel veya kamu bina inĢaatı iĢine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden
alınmıĢ bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.
M - Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; ĠnĢaat Mühendisliği
Mimarlık´tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya
mimarların en az beĢ yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis
olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kiĢiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
N - 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.
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Ö - Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
P - Ġdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
Yüklenici, Ġdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği
tarihten itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ programına göre iĢ yerinde
bulundurmak zorundadır.
Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ VEYA MĠMAR

1

ĠNġAAT TEKNĠKERĠ

1

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iĢ programına
göre iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde;
(Mesleki unvan) için

1-

TL/Gün

MÜHENDĠS & MĠMAR

200

TEKNĠKER

100

ceza uygulanır.
4 - Ġhale ġartname, SözleĢme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm
Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmıĢ makbuz karĢılığında
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü
ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne verilmesi
Ģarttır.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
9 - Ekte sözleĢmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inĢaatlar üzerinden tapu
devirleri Ģu Ģekilde yapılacaktır.
• ĠnĢaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.
• Pursantaj oranına göre inĢaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar
kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20
sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.
• ĠnĢaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.
• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.
• Bloklar 24 ayda tamamlanacaktır.
• Fenni yönden çalıĢılamayacak günler süre hesabına katılmıĢ olup ilave süre
verilmeyecektir
• Kentsel dönüĢüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare
tarafından yapılacaktır.

620/3/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Onikişubat Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Hayrullah Mahallesi 8101 ada 1 nolu
parselde kayıtlı 6075,15 m2'lik tam taĢınmaz 02/01/2018 tarihli ve 2018/04 sayılı Belediye
Encümen kararına istinaden satılacaktır.
2 - Ġhale 06 ġUBAT 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad.
No: 18/1 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma
Usulü Ġhale Yoluyla'' yapılacaktır.
3 - Ġhale ile satılacak olan taĢınmazın Muhammen Bedeli 12.150.300,00-TL (Onikimilyon
yüzellibinüçyüz TL) Geçici Teminat Bedeli 364.510,00-TL (ÜçyüzaltmıĢdörtbinbeĢyüzon TL)
olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
4 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri 250,00 TL (Ġkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
5 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kiĢilerin 06 ġUBAT 2018 Salı günü saat
12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine baĢvurmaları gerekmektedir.
Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir.
6 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
• 2018 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Gerçek KiĢi)
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek KiĢi)
• Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek KiĢi)
• Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, (Gerçek KiĢi)
• Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı
oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve
ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
(Gerçek KiĢi)
• Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel KiĢi)
• Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna
iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel KiĢi)
• Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, (Tüzel KiĢi)
• Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,
• SatıĢ Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge,
7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017/192
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24.10.2017/6848
ANTALYA
Isparta Ġli, Eğirdir Ġlçesi, Bademli Köyünde, Kurulumuzun 03.10.2017 tarih ve 6756 sayılı
kararı gereği yerinde yapılan inceleme sonucu Kurulumuza sunulan bilgi, belgelerden alanda
Roma ve Geç Roma Dönemi seramik parçalarının yoğun olarak bulunduğu, yüzeyde yapı kalıntısı
olmadığı anlaĢıldığından III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının
kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017/192
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24.10.2017/6842
ANTALYA
Burdur Ġli, Çeltikçi Ġlçesi, Kocaköprü Mevkii ve Bağsaray Köyleri sınırında tespiti
yapılan antik döneme ait seramik parçalarının bulunduğu alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle
belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017/192
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24.10.2017/6839
ANTALYA
Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, KayıĢ Köyü, Harmanyeri Mevkiinde, Kurulumuzun 17.10.2016
tarih ve 5402 sayılı kararıyla tescil edilen Tümülüs’ün I. Derece Arkeolojik sit Alanı sınırlarının
bu alanlarda yapılacak her türlü uygulamaların daha hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi
amacıyla güncellenen sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada gösterildiği Ģekilde
uygun bulunduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017/192
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 24.10.2017/6838
ANTALYA
Burdur Ġli, YeĢilova Ġlçesi, Akçaköy sınırlarında yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.1995 tarih ve 2754 sayılı kararıyla tescil edilen, Antalya
Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.06.2005 tarih ve 465 sayılı kararıyla sınırları
güncellenen Büyük ve Küçük Höyük I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, bu alanlarda
yapılacak her türlü uygulamaların daha hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi amacıyla,
kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekliyle sayısallaĢtırılmasının uygun
bulunduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6827
ANTALYA
Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Güzelbağ Mahallesinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Antik yapı kalıntılarının I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/10000 ölçekli
haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6820
ANTALYA
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun
12.09.2017 tarih ve 6644 sayılı kararı ile tescillenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait karar eki
haritada belirtilen koordinat değerlerinin, koordinat dönüĢümlerinde teknik nedenlerden dolayı
sehven hatalı yazıldığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman
raporundan anlaĢıldığından, bahse konu I. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait koordinat
değerlerinin yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/10000 ölçekli haritanın uygun bulunduğuna
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6817
ANTALYA
Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, Gökçam Mahallesi, Demircilik Mevkiinde, kadastro harici
maliye hazinesine ait taĢınmazlar üzerinde tespit edilen antik yerleĢim alanının kararımız eki
1/2000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde aynı y I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6816
ANTALYA
Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, Akdamlar ve Çağlarca Mahalleleri sınırları içerisinde
bulunan alanda, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
yapılan incelemede tespit edilen yapı kalıntıları, teras duvarları, lahit mezarlar, zeytinyağı iĢliği,
kilise yapısı, yüzeyde Roma Dönemine ait seramik parçaları, antik yol ve yol güzergahında
tümülüslerin de yer aldığı antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada
gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6815
ANTALYA
Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Kovanlık Mahallesi, DöĢeme Boğazı Derbenti ve Antik
Yol çevresinde yer alan Gözlek Tepe, Sulu Obruk ve Göçyolu Mevkiilerinde sit sınırı dıĢında
kalan alanlarda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen, antik yol bölümü, yapı kalıntıları, khamasorion mezarlar, lahitler, gözetleme yeri gibi
arkeolojik kalıntıların, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
16.05.2011 tarih ve 5090 sayılı kararı ile sınırları son Ģeklini alan DöĢeme Boğazı Derbenti ve
Antik Yol I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına dâhil edilip sit sınırlarının geniĢletilerek
kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde yeniden düzenlenmesinin uygun
bulunduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6813
ANTALYA
Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Bozdoğan ve Haskızılören Mahalleleri sınırlarında, Asar Tepe
üzerinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti
yapılan antik yerleĢimin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının
kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6802
ANTALYA
Antalya Ġli, Finike Ġlçesi, Günçalı Mahallesi sınırlarında yer alan, Kocaalan Mevkii’nde
tespiti yapılan seramik parçaları, niĢ, antik yapı kalıntısı ve duvar kalıntısını içeren sahanın I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli
haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2017/191
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2017/6811
ANTALYA
Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Deniztepesi Mahallesi, Kuyucular Evi Mevkii’nde tespit edilen
antik döneme ait kalıntıların ―I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, sit sınırının
kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 10.07.2017/181
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 10.07.2017/6390
ANTALYA
Isparta Ġli, Aksu Ġlçesi, AkçaĢar Mahallesi ve Sofular Köyü sınırlarında, Kurulumuzun
24.07.2015 tarih ve 3937 sayılı sayılı kararı ile sit sınırları son Ģeklini alan Tymbriada Antik Kenti
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları dıĢında tespit edilen yapı kalıntıları, kilise ve suyolu gibi
arkeolojik kalıntıları ile akropolün güney yamaçlarında in situ konumda olmayan mimari bloklar
ve yoğun seramik parçaları da dikkate alındığında Tymbriada Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı
sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği Ģekilde I. ve III. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.07.2017/182
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11.07.2017/6401
ANTALYA
Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Yumaklar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Asartepe
mevkiindeki Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 2821 sayılı kararıyla tescillenen I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı çevresinde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü
uzmanlarınca yapı kalıntıları, ana kayaya oyularak yapılmıĢ lahit mezarlar ve seramik
kalıntılarının tespit edildiğinin anlaĢıldığına, bu tespitler doğrultusunda söz konusu I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden belirlendiği kararımız eki 1/25000 ölçekli haritanın
uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.07.2017/182
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11.07.2017/6416
ANTALYA
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kızıllı Mahallesi, Havuzkepir Tepesi üzerinde, orman alanı
içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit
edilen antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği
Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.07.2017/182
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11.07.2017/6426
ANTALYA
Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi, Erentepe ve Belen Mahalleleri sınırlarında, Küçükeren Tepe
ve BeĢik Tepe üzerinde tespit edilen antik yerleĢim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle
belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.07.2017/182
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11.07.2017/6427
ANTALYA
Antalya Ġli, Kumluca Ġlçesi, Ġncircik Mahallesi sınırlarında Ġçeriovacık Yaylasında tespiti
yapılan lahidin, Avcık Deresi Mevkiindeki antik yerleĢimin ve Ġncircik-Yazır Mahalleleri
sınırlarında Yangılı Tepesi’ndeki kale Ġçeriovacık Yaylasındaki lahidin ―korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak; Avcık Deresi Mevkiindeki antik yerleĢim alanı ile Yangılı
Tepesi’ndeki kale yapısının bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak (2 adet) tescil
edilmelerine, sit ve koruma alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği
Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 11.07.2017/182
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 11.07.2017/6430
ANTALYA
Antalya Ġli, MuratpaĢa ilçesi, Güzeloba Mahallesinde yer alan, Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2008 tarih ve 2279 sayılı kararı ile sit sınırları
belirlenen ancak koordinatsız olan Magydus Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
sınırlarında yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve doğru olarak yürütülebilmesi amacıyla sit
alanı sınırlarının sayısallaĢtırılarak koordinatlandırıldığı kararımız eki 1/5000 ölçekli haritanın
uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2017/183
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 12.07.2017/6460
ANTALYA
Antalya Ġli, GündoğmuĢ Ġlçesi, Çamlıalan Mahallesi, Asartepe Mevkii’nde tespit edilen
kültür varlıklarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 12.07.2017/183
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 12.07.2017/6474
ANTALYA
Antalya Ġli, Demre Ġlçesi, Kapaklı Mahallesi, Hoyran Mevkiinde, kısmen Kekova Özel
Çevre Koruma Bölgesinde kalan, Kurulumuzun 06.06.2017 tarih ve 6349 sayılı kararı ile III.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarında tespit edilen teknik hataların
düzeltildiği kararımız eki 1/5000 ölçekli haritanın bulunduğuna (olumlu) karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi
(TAGUM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

1
2
2
4
17

YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

20

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
117
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
118
c - Çeşitli İlânlar
130
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
150

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

