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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul

Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2020”

ibaresi “30/6/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında

yer alan “3/9/2020” ibareleri “3/9/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Millî Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/10/2017 30221

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/8/2018 30509

2- 27/7/2019 30844

3- 12/10/2019 30916

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Eylül 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31242



Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Yönetmeliğinin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 82 – (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla,
ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda
örgün eğitim gören öğrencilere eğitim yardımı yapılabilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.
(3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım al-

tına alınan, eğitim desteği ya da burs alan öğrenciler ile özel okulda okuyan öğrencilere eğitim
yardımı yapılmaz.

(4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı, miktarı, yıllık artış
oranı, ödeme zamanları ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe belir-
lenir.

(5) Bu Yönetmelikte eğitim yardımları ile ilgili hüküm bulunmayan hususlarda, karar
almaya Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 83 – (1) Başvurular EK-15’te yer alan formun doldurulması suretiyle ya-

pılır.
(2) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel

Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Mü-
dürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuru-
lur.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı de-
ğiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 84 – (1) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerden, başvuru

sırasında herhangi bir belge istenmez;  ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlem-
leri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi
zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından burs baş-
vurusunun iptal edilmesi talebinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi halinde burs baş-
vurusu iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 85 – (1) Eğitim yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları

EK-16’da yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve her başvuru ili için ayrı ayrı sı-
ralanır.

(2) Birinci fıkrada oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük
olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması ha-
linde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı
önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını
değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı baş-
vurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.
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(4) Başvuru değerlendirmeleri illerdeki açık kadrolar nispetinde birinci, ikinci ve üçün-
cü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır.

(5) Başvuru değerlendirme işlemi sonrasında her ile ait açık kadro sayısı kadar asıl ve
yedek öğrenci listeleri oluşturulur. Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya
göre eğitim yardımı verilir. Asıl ve yedek listeler, içinde bulunulan eğitim yılı için geçerlidir.

(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı başvurularını değerlendi-
rirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kont-
rol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir
ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde eğitim yardımı başvurusunu iptal eder.

(7) Başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanır ve en az
bir ay süre ile sorgulanabilir.

(8) Eğitim yardımı almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün
internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçla-
rının incelenmesini isteyebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 86 – (1) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin

devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla ilkokul birinci sı-
nıftan başlayarak yükseköğrenim eğitimine kadar eğitim yardımı verilir. Öğrencinin başka bir
ilde bulunan okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı Bölge Müdürlüğünce öden-
meye devam edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Öğrencinin takibi ve eğitim yardımının kesilmesi

MADDE 87 – (1) Bölge Müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik ha-
linin devam edip etmediğini her yıl tespit eder.

(2) Öğrenciliğin sona ermesi veya sınıf tekrarı olması halinde eğitim yardımı kesilir.
Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı
devam eder.

(3) Örgün eğitim görmediği tespit edilen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.
(4) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim yar-

dımı kesilir.
(5) Eğitim yardımı almaktan vazgeçen öğrencilerin eğitim yardımı kesilir.
(6) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; eğitim yardımı alan öğrencilerin bu Yö-

netmelik kapsamında eğitim yardımının devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kont-
rollerde eğitim yardımı alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun
kapsamında işleyebilir ve eğitim yardımı almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde eğitim
yardımını keser.

(7) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bil-
dirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge
Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden
sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunu-
labilir.
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(8) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya
devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki deği-
şiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde
ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

(9) Eğitim yardımı alan öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler, öğrencinin burs almaya
devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen
bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başarı desteği
MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden

bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarını geçmeyecek şekilde
Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği ve-
rilebilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca eğitim yardımı almakta olan öğrencilerden dört eğitim yı-
lının her döneminde üst üste takdir belgesi alanlara bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
bir eğitim yılında verilen toplam eğitim yardımı miktarının iki katını geçmeyecek şekilde mik-
tarı Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda başarı desteği
verilebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilere
başarı desteği verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Eğitim yardımının kesilmesi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce eğitim yardımı almaya

hak kazanan öğrencilerden özel okulda ya da örgün olmayan okullarda eğitim gördüğü tespit
edilen öğrencilerin eğitim yardımları kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-15 ve EK-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/8/2010 27672

2- 11/8/2011 28022

3- 30/11/2011 28128

4- 19/1/2013 28533

5- 10/11/2013 28817

6- 18/9/2014 29123

7- 30/6/2016 29758

8- 28/2/2018 30346

9- 25/5/2018 30431
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun
52 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 707 nci mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
b) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,
c) Öğrenci: Yurt içindeki üniversitelerde örgün öğrenim gören yükseköğrenim öğren-

cisini,
ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
d) İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip

öğrenciler.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız

olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
(2) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş

yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar
kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme ya-
pılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında

Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak
başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden
başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

(2) Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı de-
ğiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.
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(3) Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı
ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri ha-
linde başvuruları iptal edilir.

(4) Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi ha-
linde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde
bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edi-
lir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme
MADDE 7– (1) Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış

oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları
belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme
cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru
puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük
olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan
öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde
yer alır.

(3) Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını
değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı baş-
vurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

(4) Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde
ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Mü-
dürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

(5) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken baş-
vuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder,
söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016
tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe
aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

(6) Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet
sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının ince-
lenmesini isteyebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi

ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa
hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir.

(2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.
(3) Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı

ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları
kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki
yükseköğretim  kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs
süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

(4) Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir prog-
rama yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında ba-
şarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan
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öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiş-
tiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs
süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl

eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı duru-
munu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde,
yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından
sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle
yükümlüdür.

(3) Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen
bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu
ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

(5) Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi du-
rumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı
olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam
edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“Akademik başarı bursu
MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden aşa-

ğıdaki şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçme-
yecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda
akademik başarı bursu verilebilir:

a) Bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem
sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak.

b) Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak.
c) Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer al-

mak.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik ba-

şarı bursu verilmez.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:
a) Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan

öğrenciler.
b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla

hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.
c) Ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan

en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.
ç) Süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim

etmeyen öğrenciler.
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d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.
e) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.
f) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde

okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu prog-
ramları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kap-
samında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğ-
rencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve
burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

(3) Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bil-
dirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge
Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden
sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunu-
labilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler
EK MADDE 1 – (1) Genel Müdürlükten 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim yardımı almaktayken mezun
olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını
kazanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen burs verilmeyecek öğrenciler
arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe bu Yönetmelik kapsamında ve-
rilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs
kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir.
Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe
belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandı-
rılırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara uyan öğrencilerin bu Yönetmelik kap-
samında verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğ-
renciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin ikinci fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2013 28741
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/11/2014 29179
2- 11/1/2016 29590
3- 16/6/2016 29744
4- 12/10/2017 30208
5- 5/12/2017 30261
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Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.  

“MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda yüksek

lisans veya doktora programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla

Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.  

(2) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/2/2017 29971

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2017 30129

2- 25/4/2019 30755
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen lisans eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci

kabulü, eğitim öğretim, ölçme değerlendirme ve mezuniyet işlemlerine ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Baş Koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinas-

yonunu sağlayan Tıp Fakültesi öğretim üyesini, 
ç) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Ders Kurulu Sorumlusu: Sorumlusu olduğu ders kurulunun eğitim programının iş-

leyişinden, sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,
e) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem: En az 28 haftadan oluşan bir ders yılını, 
g) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında,

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere da-
nışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

ğ) Fakülte: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim

Kurulunu,
i) Mütevelli Heyeti: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Senatosunu, 
m) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini, 
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Öğrenim Ücretleri ve Kayıt Yenileme

Öğrenci kabulü ve kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü yurt içinden ya da yurt dışından olabilir.
(2) Yurt içinden öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav sonucuna

göre yapılır.
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(3) Yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı ve Senato tarafından tespit
edilecek esaslara göre yapılır.

(4) Fakülte öğrencisi olma hakkını kazanan aday, belirlenen süre içinde kesin kayıt yap-
tırmak üzere şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla Üniversiteye başvurur. Kayıt için
zamanında başvuran, gerekli belgeleri sağlayan ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin ka-
yıtları yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan, gerekli belgeleri sağlayamayan veya öğ-
renim ücretini ödeyemeyen öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların ka-
yıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi
yapılmaz.

Öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. 
(2) Öğrenciler, her akademik yıl için Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. 
(3) Öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz veya kayıtları

yenilenmez. Bu hüküm, özel öğrenciler için de geçerlidir. 
(4) Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin belirlediği koşullarca ödenir.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra
ders kayıtlarını yapmak ve yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. 

(2) Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, kayıt süresi bitiminden itibaren
yedi gün içinde başvurması ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı, Senatonun onayı ile mazeretli
kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen
ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. 

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğ-
renciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararla-
namazlar. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

(4) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, kayıt
yenilemek istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. 

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeretler, İzin, Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim öğretime devam zorunludur. 
(2) Öğrenciler dönem 1, 2, 3, 4 ve 5’te her ders kurulu ve staj dönemi için teorik ders

ve teorik eğitim etkinliklerinin %70’ine, klinik ya da klinik dışı laboratuvar, beceriye dayalı
eğitim etkinlikleri, uygulama/pratik derslerin %80’ine katılmak zorundadır. 

(3) Dönem 1, 2 ve 3’te teorik derslere devam şartını sağlayamayan öğrenci ilgili ders
kurulunun teorik ve pratik sınavlarına giremez, notu ilgili ders kurulu için sıfır kabul edilir.
Sadece uygulama devamsızlığı durumunda ise ilgili dersin pratik sınavına giremez ve notu o
uygulama için sıfır kabul edilir. Dönem 4 ve 5’te staj teorik ve uygulama derslerine devamsızlık
yapan öğrenci ilgili stajı/staj bloğunu tekrar eder.

(4) Dönem 6’da (intörn hekimlik) her bir stajın %80’ine katılmak zorundadır. Aksi du-
rumda staj sonu değerlendirmesine alınmaz ve stajı tekrar etmek zorundadır.
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(5) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun ola-
rak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun
bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getir-
meyen öğrenci devamsız kabul edilir.

Mazeretler
MADDE 9 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato tarafından belirlenecek kriterler

dikkate alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin mazeret talebini değerlendirir ve geçerli
mazereti sebebiyle sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verebilir.

(2) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içinde Fakülteye yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda Senato
tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Mazeret sınav hakkı her
yıl tek bir ders kurulu ya da staj/staj bloğu için geçerlidir.

(3) Disiplin cezası nedeniyle alınan okuldan uzaklaştırma cezası süreleri ile sağlık ra-
porlarının kapsadığı süreler içinde öğrenciler devamsız sayılırlar ve bu süre içinde eğitim et-
kinliklerine ve sınavlara giremezler.

(4) Rapor süresi bitmeden sunumlara, oturumlara, uygulamalara ve/veya sınavlara gi-
rebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendir-
mesi gerekir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava
girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

(6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sınava gir-
meyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış sayılır.

İzin  
MADDE 10 – (1) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rek-

törlükçe veya Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu süre de-
vamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler her bir ders/ders kurulu, staj/staj bloğunda devam ge-
rektiren sürenin 1/3’ünü geçemez. 

Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, kayıt dondurmak isteyen

öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin baş-
lamasını takip eden iki hafta içinde Dekanlığa başvururlar. Fakülte Yönetim Kurulunun kararı
ve Senatonun onayıyla öğrencinin bir yıl boyunca öğrenimine ara vermesine izin verilebilir: 

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının
bulunması.

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince ve-
rilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afete maruz kalma.

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bu-
lunmadığının belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması.

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.
e) Fakülte Yönetim Kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler. 
(2) Kayıt dondurma başvuruları zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci

haftası sonuna kadar yapılabilir. 
(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl

kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. 
(4) Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz. 
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Kayıt sildirme
MADDE 12 – (1) Öğrencilerden tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet ko-

şullarını sağlayamayanların, hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası alanların, kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin ve hak-
kında iki yıl ve daha uzun kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların Üniversiteden kaydı sili-
nir.

İlişik kesme
MADDE 13 – (1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden

ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim
ücretlerini de ödeyerek Üniversite tarafından belirlenmiş olan ilişik kesme işlemlerini yapmaları
şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Statüsü, Yatay Geçiş, Özel Öğrenciler, Değişim Programları 

ve Diğer Kurumlarda Eğitim Olanakları

Öğrenci statüsü
MADDE 14 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğ-

rencilik haklarından yararlanabilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olması şarttır.

Yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen

öğrencilerin Fakülteye kabulü 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 Yönet-
melik hükümlerine dayanılarak Senato tarafından onaylanan yatay geçiş uygulama esaslarına
göre yapılır.

(2) Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslar-
arası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve mesleki uygu-
lamalardan muaf olmak isterlerse, Dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri içeren bir dilekçe ve
ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular öğrencinin ders
kaydını yaptırdığı ilk yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muaf sayılacak dersler ve mesleki
uygulamalara gerek görüldüğünde ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Fakülte Yatay Geçiş
ve İntibak Kurulu tarafından karar verilir.

Özel öğrenciler
MADDE 16 – (1) Fakültede herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı ol-

mayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya tıp fakültesi öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse
kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü bölüm başkanının teklifi, Fakülte Yönetim Kuru-
lunun onayı ile yapılır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararla-
namazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir
dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üni-
versitenin tüm öğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.

(5) Özel öğrencilikle ilgili diğer durum ve işleyişler, Senato tarafından onaylanan esas-
lara göre yapılır.
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Değişim programları
MADDE 17 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar,

Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci
Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Diğer kurumlarda eğitim olanakları
MADDE 18 – (1) Bölüm başkanının teklifi Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile bazı

ders ya da stajlar Üniversite dışında da yapılabilir. Bu ders ya da stajların yürütülmesine ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite ile diğer üniversiteler ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları
arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca veya burs, staj, araştırma gibi
imkânların doğması halinde veya başka nedenlerle öğrenciye Senato kararı ile mevzuata uygun
süre ile eğitim izni verilebilir.

(3) Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğre-
nim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin gitmek istedikleri kurumda verilmekte olan eğitim/öğretimin denk sa-
yılabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(5) Öğrenci, gittiği kuruluş tarafından verilen not durum belgelerini Fakülteye teslim
eder. Öğrencinin aldığı dersler, eğitim programındaki Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun
görülen eşdeğer dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ile sisteme işlenir.

(6) Gittiği kurum tarafından derslere devam ettiğinin belgelenemediği durumlarda öğ-
renci dersi yeniden alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Akademik takvim 
MADDE 19 – (1) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.
(2) Dönem olarak tanımlanan eğitim öğretim yılı en az 28 haftadan oluşur. Yarıyıl tatili

ile yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması
halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders program-
larında değişiklik ve düzenlemeler yapabilir.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 20 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.
(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin, Fakültede eğitim öğretime başlamadan önce,

YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Türkçe yeterlilik belgesi almaları gerekir.
Eğitim-öğretim süresi ve aşamaları
MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir eğitim öğretim

yılını kapsayan 6 (altı) yıl olup, azami eğitim öğretim süresi 9 (dokuz) yıldır.
(2) Tıp eğitimi; dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları, dönem 4 ve 5’te multidisipliner eğitim

içeren stajlar, dönem 6’da intörnlük stajları esasına göre yapılır. Ayrıca ortak zorunlu ve tıp
alanından tıp eğitimini geliştiren dersler ya da tıp dışı farklı alanlardan oluşan sosyal, kültürel
ya da sanatsal içerikte ve isteğe bağlı seçmeli dersler bulunur.  

(3) Eğitim-öğretim dönem 1, 2 ve 3’te sınıf geçme, dönem 4, 5 ve 6’da staj geçme esa-
sına göre yapılır. Bu nedenle, öğrenci dönem 1, 2 ve 3’te kaldığı sınıfı, dönem 4, 5 ve 6’da kal-
dığı stajları tekrarlar. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerde başarı, ders geçme esasına
göre yapılır. Bu derslerden başarısız olunması dönem geçmeyi etkilemez, dersi tekrar alır. An-
cak üçüncü dönemin sonuna kadar başarmış olmalıdır.

(4) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.
a) Temel Tıp Bilimleri (Dönem 1, 2, 3): Her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden

oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde
eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.
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b) Klinik Tıp Bilimleri (Dönem 4, 5): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve
benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan
iki dönemden oluşur.

c) İntörn Hekimlik Eğitimi (Dönem 6): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan
on iki aylık süreyi kapsar.

(5) Yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kuruma staj yapmak üzere gitmek isteyen öğ-
renciler ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğretim programı eş-
değerliği dönem/staj koordinatörlüğünün uygun görüşü üzerine, Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen eğitim kurumlarına gönderilebilirler. 

(6) Dönem 4 ve 5 öğrencileri, herhangi bir şekilde başka bir kurumda tamamlanan staj-
lardan, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muaf tutulabilirler. 

(7) Öğrencilerin Fakülte dışında başka bir kurumda geçirdikleri eğitim öğretim süresi,
azami öğrenim süresinden sayılır. 

Tıp eğitim programı
MADDE 22 – (1) Tıp eğitimi programı; Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

tarafından tanımlanan yeterlilikler çerçevesinde, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) iç-
eriğini kapsayan ve Fakültenin sağlığa ve tıbba bakışını yansıtan genişletilmiş bir müfredat
bağlamında, Fakülte mezuniyet hedeflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şe-
kilde planlanmış entegre sistemle yapılandırılır. 

(2) Altı yıllık eğitim öğretim programında yer alan ders, staj ve diğer eğitim etkinlikleri
her yarı yıl 30 AKTS olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.

(3) Eğitim öğretim planının düzenlenmesi, değişiklik yapma önerisi, Fakülte Kurulu
tarafından yapılır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(4) Eğitim öğretim programlarının öğrencilere uygulanması sırasında doğabilecek in-
tibak ve benzeri sorunların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Eğitim programının ilk 3 yılında sınıf geçme, 4. ve 5. yıllarda staj bloğundan geçme,
intörnlük döneminde ise staj yeterliliği uygulanır.

Eğitim sürecinin birimlerine ait tanımlar
MADDE 23 – (1) Dönem: Eğitim öğretim yıllarının her biridir.
(2) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış ortak

eğitim süreçleridir. 
a) Evre 1: Tıp eğitiminde dönem 1, 2 ve 3’ü kapsar. Normal yapı ve fonksiyonlar, pa-

tolojik değişikliklere ait temel tıp bilgisini klinik bilgilerle entegre olarak öğrenir ve temel he-
kimlik uygulamalarını ve becerilerini kazanır.

b) Evre 2: Tıp eğitiminde dönem 4 ve 5’i kapsar. Klinik ortamlarında sağlık hizmetlerine
katılarak, hastalıklardan korunma, sağlığın geliştirilmesi, hastaya yaklaşım, ayırıcı tanı ve has-
talık yönetimi becerilerini geliştirir.

c) Evre 3: Tıp eğitiminde dönem 6’yı kapsar. Bu evrede intörn hekim olarak, hastaların
tanı, tedavi ve izlemlerinde aktif rol alır, toplumda sağlık hizmetlerine katılarak, mezunlar için
tanımlanan hekimlik yeterliliklerine ulaşır.

(3) Ders kurulu: Entegre eğitim sistemi gereği, yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimler
bir bütün olarak ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak, eğitim programının ilk
üç yılında (Evre 1) ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri içeriğine sahip, birbiriyle ilişkili konu ve
sistemlerin ilgili tıp disiplinleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak, belirli bir süre ve akış
içinde işlendiği eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme etkinlikleri bütünüdür.

(4) Staj bloğu: Eğitim programının 4. ve 5. yıllarında (Evre 2) ağırlıklı olarak klinik tıp
bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların işlendiği eğitim
programı bölümleridir.
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(5) Özel Çalışma Modülü (ÖÇM): Eğitim programının ilk üç yılında öğrencilerin ilgi
duydukları mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak tıp ve tıp dışı alanlarda,
öğretim üyesi ile birebir çalışma olanağı sağlayan araştırma ya da uygulama ağırlıklı eğitim
etkinliği ve sürecidir.

(6) Klinik rotasyon: Eğitim programının 4. ve 5. yıllarındaki staj bloklarında, anabilim
dalları tarafından gerçekleştirilen klinikte eğitim dönemidir.

(7) İntörn hekimlik dönemi: Eğitim programının 6. yılında (Evre 3), Ulusal Çekirdek
Eğitim Programına uygun olarak, İntörn Hekimlik Kurulu tarafından belirlenen program kap-
samında, hasta muayenesi, tanı, tedavi, hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme gibi birinci
basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilme yetkinlikleri kazandıracak;
araştırıcı, sorgulayıcı, kendini sürekli olarak yenileyip, geliştirecek yetiler kazandırmaya yö-
nelik stajlardan oluşur. Farklı anabilim dalları, klinik, poliklinik ya da sağlık hizmeti birimle-
rinde yapılacak zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen stajlar, 12 aylık uygulamalı eğitim dö-
nemini kapsar.

(8) Dikey koridor: Mezuniyet hedefleri doğrultusunda, mesleki bilgileri destekleyen ve
geliştiren, toplum sağlığı ve alan uygulamaları ile mesleksel beceriler, iletişim becerileri gibi
yetkinlik başlıklarını kapsayan kavramsal ve uygulamalı eğitim ünitesidir.   

Eğitim öğretim yöntemleri
MADDE 24 – (1) Teorik ders (sunum): Öğrenme hedefleri (kazanımları) ile bağlantılı,

öğrenen merkezli olarak, ders kurulları ya da staj blokları içerisinde büyük gruplara, anfi/ders-
likte, öğretim üyesi/öğretim görevlileri tarafından sunum teknikleri uygulanarak kavramsal bil-
gilerin aktarıldığı, soru cevap şeklinde tartışıldığı eğitim etkinlikleridir. Teorik dersler zorunlu
ya da seçmeli olabilir.

a) Zorunlu teorik ders: Eğitim planında yer alan, aynı ders kurulu ya da staj bloğu içe-
risinde tüm öğrencilerin almak zorunda olduğu teorik derslerdir.

b) Seçmeli teorik ders: Dönem 1, 2 ya da 3’te kredisi, ders saati, içeriği ve açılacağı
dönemi Seçmeli Dersler Kurulu tarafından belirlenen seçmeli ders havuzundan danışman öğ-
retim üyesinin onayıyla öğrencinin tercih ederek alacağı derslerdir. Bu dersler, hekimlik mesleki
becerilerini geliştirici, destekleyici ya da sosyal ve kültürel konularda kişisel gelişim sağlayıcı
dersler olabilir. 

c) Ortak zorunlu teorik dersler: 2547 sayılı Kanunda tanımlanmış olan derslerdir. Fa-
külte Eğitim Kurulu kararıyla, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılabilir.

(2) Uygulama dersleri: Özellikle dönem 1, 2 ve 3’te teorik dersler ile bağlantılı, bu ko-
nuların anlaşılmasını kolaylaştıran laboratuvar-demonstrasyon dersleridir. 

(3) Mesleksel beceri eğitimi: El yıkama, enjeksiyon yapma, atele alma gibi mesleki be-
cerilerin birebir uygulamalı olarak yapıldığı eğitim etkinliğidir. 

(4) İletişim becerileri eğitimi: Kendini tanıma, akran iletişimi, hasta-hekim iletişimi,
meslektaş ve sağlık çalışanları iletişimi gibi konularda uygulamalı eğitim etkinliğidir. 

(5) Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) oturumları: Eğitim öğretim programında farklı di-
siplinlerden seçilmiş konuları içeren olgu ya da duruma ait senaryonun tartışılması ve bilgi
paylaşımına dayalı küçük grup çalışmasıdır.

(6) Öğrenci sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle bağlantılı olarak, öğrenci tara-
fından hazırlanan sunulan makale, seminer, olgu, proje, poster ve benzeri sunumların yer aldığı
oturumlardır. 

(7) Panel: Eğitim öğretim programında yer alan bir konunun farklı disiplinlerden öğre-
tim üyesi/görevlisinin katılımıyla bilgi paylaşımı ve tartışmasını içeren büyük grup çalışması-
dır.

(8) Olgu tartışması: Bir ya da birden fazla öğretim üyesi/öğretim görevlisinin katılı-
mıyla, en az bir hasta örneği kullanılarak, temel ve klinik bilgilerin birleştirilmesini amaçlayan
büyük ya da küçük grup oturumlarıdır.
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(9) Klinikte eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti sunulan klinik ortamlarda
gerçekleştirilen hasta başı uygulamalı küçük grup eğitimleridir.

(10) Seçmeli staj: Dönem 6’da intörn hekimlik zorunlu stajları ile dönem 4 ve 5’te staj
blokları dışında, öğrencinin ilgi duyduğu konularda, bilgi ve beceri kazanmasına yönelik olarak,
temel ya da klinik anabilim dallarında aldığı eğitim programıdır. Süresi, içeriği, hangi dönem-
lerde ve hangi anabilim dalları tarafından açılacağı, Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.  

(11) Simüle hasta görüşmesi: Öğrencinin mesleki becerilerini geliştirmek için birebir
ya da gruplar halinde, simüle hasta laboratuvarında, hasta rolü oynayan gönüllülerle hekim-
hasta görüşmesi yaparak anamnez, fizik muayene ve ayırıcı tanıyı öğrendiği oturumdur.

(12) Alan çalışması: Öğrencinin eğitici eşliğinde bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak,
yeni bilgi ve beceriler edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek amacıyla, fakülte dı-
şındaki ortamlarda geçirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan eğitim etkinlikleridir. 

(13) Bağımsız öğrenme (serbest çalışma): Öğrencilerin, eğitim planında tanımlı öğren-
me hedeflerine ulaşmak için, teorik dersler, uygulama dersleri, panel ya da olgu tartışması et-
kinliklerinde edindikleri bilgileri detaylandırmak, pekiştirmek ya da PDÖ oturumları veya diğer
ders etkinliklerine hazırlayacakları ödev, proje ve sunumlar için kütüphanede basılı ya da dijital
kaynakları, internet ortamını, veri tabanlarını kullanarak, ilgili öğretim üyelerine bilgi danışma
görüşmeleri yaparak ya da akranlarıyla tartışma ve fikir alışverişi yaparak geçirdikleri öğrenme
süreçlerini kapsar. 

(14) Uzaktan eğitim dersleri: Öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından, teorik dersler
ve uygulamalı beceri derslerini desteklemek ya da alternatif olarak yapılan dijital ortamda,
canlı ya da kayıtlı derslerdir. 

(15) Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senato onayı ile bazı dersler uzak-
tan eğitim yöntemiyle verilebilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, uzaktan eğitim yö-
nergesi ile düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitimin Yönetsel Yapılanması 

Eğitim kurulları
MADDE 25 – (1) Tıp eğitimi programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendiril-

mesinde, Dekanlık tarafından oluşturulan aşağıda yer alan kurullar görev alır. Gereklilik halinde
Dekanlık tarafından farklı konularda kurul ve komisyonlar da oluşturulabilir. Kurul ve komis-
yon başkan ve üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Kurul ve komisyonların işleyişi, Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma esasları çerçevesinde gerçekleşir. 

a) Fakülte Eğitim Kurulu: Fakültede tüm eğitim öğretimin düzenlenmesi ve müfredatın
belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılandırılması, entegrasyonu, yürütülmesi, değerlendirilmesi,
eğiticilerin eğitimi, eğitim araştırmalarının planlanması ve kurullar arası eşgüdümün sağlan-
masından sorumludur. Dekan ya da eğitimden sorumlu  dekan yardımcısı başkanlığında, dönem
koordinatörleri ve intörn hekimlik koordinatöründen oluşur. 

b) Mezuniyet İnceleme ve Ödüllendirme Kurulu: Mezun olacak öğrencilerin durumla-
rını, yasa ve yönetmeliklere uygunluk açısından değerlendirir, dereceye girecek öğrencilerin
sıralamasını yapar ve onur, yüksek onur derecesi alacak öğrencileri belirler. Kurula Dekan baş-
kanlık yapar.

c) Senaryo Kurulu: Eğitim etkinliklerinde kullanılacak senaryoların oluşturulması, ge-
liştirilmesi ve uygulama sırasındaki verimliliğinin değerlendirilmesini sağlayan komisyondur.
İlgili temel bilimler ve klinik bilimler öğretim üyeleri yer alır. Başkan, başkan yardımcısı ve
üyelerden oluşur.

ç) Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Kurulu: Özel çalışma modüllerinin planlanması, or-
ganizasyonu ve yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Başkan, başkan yardımcısı
ve üyelerden oluşur.
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d) Ölçme Değerlendirme Kurulu: Eğitim programında yer alan sınavlar ve geri bildi-
rimlerin değerlendirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.  Baş-
kan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

e) Bologna İşlemleri ve Öğrenci Değişim Programları Kurulu: Bologna süreci ile ilgili
formların düzenlenmesi, hazırlanması, öğrenci değişim programlarıyla (Erasmus, Farabi, Mev-
lâna ve diğerleri) ilgili etkinliklerin düzenlenmesi, yürütülmesi, ilgilenen öğrencilere danış-
manlık verilmesinden sorumludur. Başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur.

f) Yatay Geçiş ve İntibak Kurulu: Yatay geçiş başvurularını değerlendirmek, eğitime
kabul edilecek öğrencilerin intibaklarını değerlendirmek ile sorumludur. Başkan, başkan yar-
dımcısı ve üyelerden oluşur.

g) Seçmeli Dersler Kurulu: Dönem 1, 2, 3’te yer alan açılacak seçmeli dersleri, derslerin
içeriklerini, ders saatini, kredisini ve açılacağı dönemi belirler. Seçmeli derslerin planlanması,
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda öneriler geliştirilmesinden sorumludur. Ayrıca,
içeriği ve işleyişini tanımladığı sosyal sorumluluk projeleri oluşturulabilir. Başkan, başkan yar-
dımcısı ve üyelerden oluşur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ölçme, Değerlendirme, Sınavlara İtirazlar ve Sınıf Geçme

Sınavlar, sınıf geçme, ölçme-değerlendirme
MADDE 26 – (1) Ölçme değerlendirmede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

Notlar 100 üzerinden değerlendirilir.
(2) Sınav tarih saat ve yerleri o dönemin başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile be-

lirlenerek dönem koordinatörü tarafından öğrencilere duyurulur.
(3) Sınavlar, hafta içi ya da hafta sonu mesai saatleri dışında da yapılabilir.
(4) Öğrenciler ders kurulları staj blokları dahil tüm eğitim etkinliklerine ait sınavlara

ilan edilen gün ve saatte, öğrenci kimlik kartlarıyla birlikte girmek zorundadırlar. 
(5) Fakülte tarafından kabul edilen mazeretler dışındaki nedenlerle sınava girmeyen/gi-

remeyen öğrenci, o sınavdan sıfır (0) almış olur.
(6) Değerlendirme, sınav ve her türlü uygulama, laboratuvar, ödev ve diğer çalışmalarda

her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara
yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden sonra kopya çektiği anlaşılan bir öğrenci, o
değerlendirme, sınav ya da çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır.

(7) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlar, görüntüleme, dinleme ya da ses kaydetme özelliğine sahip cihazlarla girmek
yasaktır.

(8) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, görsel/yazılı herhangi bir yöntemle sınav sa-
lonundan çıkarılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendiri-
lir.

(9) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenci/öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 ta-
rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(10) Her ders kurulu ve staj/staj bloğu için ölçme ve değerlendirmede kullanılacak
yöntemler ve başarıya katkı oranları ilgili dönem koordinatörü tarafından hesaplanır ve öğren-
cilere kurul/staj bloğu öncesi duyurulur.
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(11) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda
gösterilmiştir:

AA 90-100 Pekiyi 4.00
BA 85-89 İyi-Pekiyi 3.50 
BB 80-84 İyi 3.00 
CB 70-79 Orta-İyi 2.50 
CC 60-69 Orta 2.00 
DC 55-59 Başarısız 1.50 
DD 50-54 Başarısız 1.00 
FD 49 ve altı Başarısız 0.05 
FF Yarıyıl/Yılsonu sınavına girmedi Başarısız 0.00 
DVZ Devamsız Başarısız 0.00 
M Muaf 
SD Sorumlu Değil 
(12) Ders kurulu/staj sonu sınavı mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir

sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler
için her yıl tek bir ders kurulu ya da staj bloğu mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı ilgili sınav
formatı dışında sözlü ve/veya yazılı şeklinde de olabilir.

(13) Seçmeli/ortak zorunlu ders mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir seç-
meli ve/veya ortak zorunlu ders sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ma-
zeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. 

(14) Dönem sonu final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(15) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not,

ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. 
(16) Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.
Sınavlar ve değerlendirme yöntemleri
MADDE 27 – (1) Eğitimde bilgi hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için

aşağıdaki sınav ve değerlendirme yöntemleri uygulanır:
a) Ders kurul sonu sınavı: Ders kurul sonu sınav notu, kurul öğrenme hedefi (kazanım-

ları)nin ağırlığına bağlı olarak, aşağıdaki sınavlardan biri ya da birden fazlası yapılarak değer-
lendirilir. Dönem koordinatörü tarafından belirlenecek etki oranlarına göre hesaplanır. 

1) Teorik sınav: Ders kurul programı içerisinde yer alan teorik derslerin tamamından
çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır. Sınav yapılandırması dönem koordinatörü tarafından
belirlenir.

2) Uygulama sınavları: Ders kurul programı içerisinde yer alan uygulama derslerine
ait hedefleri içeren alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak uygulama sınavları yapılır. 

3) Mesleksel beceriler sınavı: O kurulda yer alan becerilerin tam olarak kazanılmış ol-
ması beklenir. Her beceri için, Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından tanımlanmış
yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna
etki oranı Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından belirlenir. 

4) İletişim becerileri sınavı: O kurulda yer alan becerilerin tam olarak kazanılmış olması
beklenir. Her beceri için, Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından tanımlanmış ye-
terlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki
oranı Hekimlik Becerileri ve Değerleri Kurulu tarafından belirlenir.

5) Kliniğe giriş sınavı: Muayene yöntemlerine ilişkin sözlü ve/veya uygulamalı olarak
yapılabilecek sınavdır. Fakülte Eğitim Kurulu tarafından tanımlanmış başarı/yeterlilik kriterleri
esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme notuna etki oranı fakülte
eğitim kurulu tarafından belirlenir.
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6) Alan çalışması sınavı: Sözlü, yazılı ya da konu ile ilgili, ödev, proje değerlendirme-
lerinden biri ya da birkaçı ile değerlendirilir. Fakülte Eğitim Kurulu tarafından tanımlanmış
başarı/yeterlilik kriterleri esas alınır. Sınav başarı değerlendirilme yöntemi ve dönem geçme
notuna etki oranı Fakülte Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Dikey koridor teorik ders sınavı: Sözlü, yazılı, uygulama ya da konu ile ilgili, ödev,
proje değerlendirmelerinden biri ya da birkaçı ile değerlendirilir. 

c) Ders kurulları final sınavı: Dönem 1, 2 ve 3’te, eğitim öğretim programının tamam-
lanması ardından o dönemde yer alan ders kurullarının tamamını kapsayan teorik ve/veya uy-
gulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan etki oranları dönem koordinatörü ta-
rafından belirlenir.

1) Teorik sınav: O dönem içindeki tüm ders kurullarında yer alan teorik derslerin ta-
mamından çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır. 

2) Uygulama sınavları: O dönem içindeki tüm ders kurullarında yer alan uygulama
derslerinden alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak yapılabilir. 

ç) Ders kurulları bütünleme sınavı: Final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için Dö-
nem 1, 2 ve 3’te, dönem sonu final sınavları sonrasında, o dönemde yer alan ders kurullarının
tamamını kapsayan teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan
etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir. 

1) Teorik sınav: O dönemde yer alan tüm ders kurulları programı içerisinde yer alan
teorik derslerin tamamından çoktan seçmeli ya da yazılı sınav yapılır. 

2) Uygulama sınavları: O dönemde yer alan tüm ders kurulları programı içerisinde yer
alan uygulama derslerinden alana özgü ayrı ayrı veya entegre olarak yapılabilir.

d) Ortak zorunlu ders ara sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde
olabilir.

e) Ortak zorunlu ders dönem sonu final sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya
da proje şeklinde olabilir. 

f) Ortak zorunlu ders dönem sonu bütünleme sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev
ya da proje şeklinde olabilir. 

g) Seçmeli ders ara sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, ödev ya da proje şeklinde ola-
bilir.

ğ) Seçmeli ders dönem sonu final sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, sunum, ödev
ya da proje şeklinde olabilir.

h) Seçmeli ders dönem sonu bütünleme sınavı: Çoktan seçmeli, klasik yazılı, sunum,
ödev ya da proje şeklinde olabilir.

ı) Staj/staj blok sonu sınavı: Staj bloğunda yer alan tüm stajlara ait ayrı ayrı veya birlikte
tamamını içeren teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve puan
etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: Çoktan seçmeli ya da klasik yöntemle yazılı olarak yapılır.
2) Uygulama sınavı: Sözlü ve uygulamalı olarak birebir yapılır.
i) Staj blok sonu bütünleme sınavı: Staj bloğunda yer alan tüm stajlara ait ayrı ayrı veya

birlikte tamamını içeren teorik ve/veya uygulama sınavından oluşur. Sınavın yapılma şekli ve
puan etki oranları dönem koordinatörü tarafından belirlenir.

1) Teorik sınav: Çoktan seçmeli ya da klasik yöntemle yazılı olarak yapılır.
2) Uygulama sınavı: Sözlü ve uygulamalı olarak birebir yapılır.
j) İntörn hekim staj sonu değerlendirmesi: Dönem koordinatörü belirlediği kriterlerle

oluşturulmuş olan intörn staj karnesinde yer alan program yeterliklerine ulaşma durumlarının
değerlendirilmesine dayanır. Ayrıca, öğrencilerin program yeterliklerine ulaşma durumları hak-
kında daha nesnel fikir vermesi ve eksikliklerinin tamamlanmasına olanak sağlaması açısından
100 üzerinden puanlama da yapılabilir. Ancak öğrencinin başarısı bu karnede yer alan ölçütler
dikkate alınarak sadece ‘Yeterli’ veya ‘Yetersiz’ şeklinde belirtilir. 
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Sınav notlarının hesaplanması ve başarı değerlendirmesi
MADDE 28 – (1) Ders kurulu sonu sınavı: Her ders kurulu içerisinde yapılan teorik

ve uygulama derslerinin dağılımına göre dönem koordinatörü tarafından hazırlanan ve kurul
sorumlusu tarafından yürütülen teorik ve pratik sınavlarının bütünüdür. 

(2) Mesleksel beceriler başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsa-
mında yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir. 

(3) İletişim becerileri başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsamında
yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(4) Alan çalışması başarı notu: Dönem 1, 2, 3 içerisinde yer alan hedefler kapsamında
yeterlilik kriterleri dikkate alınarak 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(5) Dikey koridor teorik ders başarı notu: Seçmeli haricinde olan bilim felsefesi ve diğer
derslerin her birinden yapılan sınav, 100 üzerinden puan ile değerlendirilir.

(6) Ders kurulları final/bütünleme sınavı: Tüm kurullarda işlenmiş olan ders saatlerinin
dağılımına göre hesaplanmış soru sayısı üzerinden yapılan sınavdır. 

(7) Dönem sonu başarı notu: Dönem 1, 2, 3’te ders kurul sonu sınav notlarının aritmetik
ortalamasının %60’ı,  ders kurulları final/bütünleme sınav notunun %35’i ve koridor derslerinin
ağırlıkları oranında etki ettikleri %5’i hesaplanarak oluşturulur. Dönem sonu ders blokları fi-
nal/bütünleme sınavın notunun en az 50 ve dönem sonu başarı notunun en az 60 olması gerekir. 

(8) Seçmeli ders başarı notu: Ara sınav notunun %40’ı ve yıl sonu final/bütünleme sınav
notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Dönem sonu final/bütünleme sınav notunun en az 50 ve
ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(9) Ortak zorunlu ders başarı notu: Ara sınav notunun %40’ı ve yıl sonu final/bütünleme
sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Dönem sonu final/bütünleme sınav notunun en az 50
ve ders başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(10) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kre-
dilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasıdır. 

(11) Staj blok sonu başarı notu: Staj bloğu içerisinde yapılan sınavların her birinin etki
oranları, o blokta yer alan öğrenme hedeflerinin sayısı ve yoğunluğu ile teorik ve uygulama
dağılımına göre farklılık gösterir. Dönem Koordinatörü tarafından düzenlenir ve Eğitim Kurulu
tarafından onaylanır. O staj bloğundan başarılı olması için Staj Blok Sonu Başarı Notunun en
az 60 olması gerekir.

(12) İntörn staj yeterliliği: Dönem 6 programı içerisinde yer alan her bir stajdaki uygu-
lama ve etkinliklerde gösterilen performans, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.

(13) Dönem 1, 2, 3’te dönem içi ders kurulları başarı notu 80 ve üzerinde olanlar, dönem
sonu ders kurulları final sınavına girmekten muaf sayılırlar. Dönem içi ders kurulları başarı
notu, dönem sonu ders kurulları final sınavı yerine geçer.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sorularına itirazlarını, cevap anahtarı ilan edildikten

sonra en geç 3 iş günü içerisinde dönem koordinatörüne yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar dö-
nem koordinatörü tarafından ilgili öğretim üyesine yazılı olarak iletilir ve soruyu gözden ge-
çirerek 3 iş gününde öğrenciye yanıt verilir. Düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu
üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Sınav notuna itiraz, notların ilanından en geç 3 iş günü sonrasına kadar yazılı olarak
dekanlık makamına  yapılır. Dönem koordinatörü tarafından 7 iş günü içinde gerekli inceleme
yapılır ve dekanlık makamına sonuç yazılı olarak bildirilir. Not düzeltme işlemlerinin en geç
notun ilanını izleyen dönemin ders kayıt süresi başında bitirilmiş olması gerekir.

Dönem tekrarına ilişkin esaslar
MADDE 30 – (1) Ders kurulunun teorik derslerinin en az %70’ine katılmamış öğrenci

o ders kurulunun teorik ve pratik sınavlarına giremez ve o kurul için kurul sonu başarı notu
sıfır kabul edilir. Teorik derslere devam etmiş ancak uygulaması olan anabilim dallarının uy-
gulama derslerinin en az %80’ine katılmamış olan öğrenci teorik sınava girer, devamsız olduğu
anabilim dalı/dalları uygulama sınavına giremez ve o uygulama başarı notu sıfır kabul edilir.
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(2) Devamını sağlayıp, muaf olmadığı halde yıl sonu ders kurullarının final sınavına
girmeyen öğrencinin, yıl sonu ders kurulları bütünleme sınavına da girmemesi halinde dönem
sonu başarı notu FF olur. Bu durumdaki öğrencinin yıl içi ders kurulları başarı notu dikkate
alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

(3) Yıl sonu ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi
tekrarlar. Dönem sonu başarı notu FF olur.

Ders tekrarına ilişkin esaslar
MADDE 31 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te yer alan seçmeli dersler, ortak zorunlu dersleri,

dönem 3 sonuna kadar alabilir. Dönem 4’e başlamadan önce bu derslerden başarılı olmak zo-
rundadır.

(2) Bu derslerden devam şartını sağlayamayan öğrenci devamsızlıktan kalır. Bir sonraki
dönem o dersi tekrar alır.

(3) Bu derslerden devam şartını yerine getirdiği halde, dönem sonu final ve bütünleme
sınavları sonunda başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönem ilgili dersin sadece sınavlarına gi-
rer.

(4) Başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, derse devamını sağlamak kaydıyla, danış-
man öğretim üyesinin önerisi ve seçmeli ders komisyonunun onayıyla, sonraki dönemde açı-
lacak olan aynı kredi değerinde başka bir seçmeli dersi alabilir.

Staj tekrarına ilişkin esaslar
MADDE 32 – (1) Dönem 4 ve 5’te staj bloğundan devam sağlamamış olan öğrenci,

başarısız sayılır ve sonraki dönem ilgili staj bloğunu tekrar eder. Staj sonu başarı notu DVZ
olur.

(2) Staj bloğundan devamını sağladığı halde, staj sonu sınavına ve/veya bütünleme sı-
navına girmeyen öğrenci, o staj bloğundan başarısız sayılır ve sonraki dönem ilgili staj bloğunu
tekrar eder. Staj sonu başarı notu FF olur.

(3) Staj blok sonu sınavından başarısız olan öğrenci, staj bloğu bütünleme sınavına
girer. Bütünleme sınavında da başarısız olmuşsa, sonraki dönem ilgili staj bloğunu tekrar alır.
Staj sonu başarı notu FF olur.

İntörn hekimlik dönemi staj tekrarına ilişkin esaslar
MADDE 33 – (1) Geçerli mazeret ve izinler dahil, devamsızlık süresi, stajın %20’sini

geçerse, başarısız sayılır ve diğer tüm stajlar tamamlandıktan sonra o stajı tekrar eder.
(2) İntörn Hekimlik Kurulunun belirlediği kriterlere göre, her staj sonunda, klinik, po-

liklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara dav-
ranışları, iletişimleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik top-
lantılardaki başarıları ve benzeri faaliyetleri ayrı ayrı göz önüne alınarak yapılan staj sonu de-
ğerlendirmesinde yeterli görülmeyen öğrenci, diğer tüm stajlarını tamamladıktan sonra o stajı
tekrar eder.

(3) Stajın yapıldığı klinik ya da anabilim dalının çalışma kurallarına uymayan veya he-
kim adayına yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler başarısız kabul edilir. Diğer
tüm stajlarını tamamladıktan sonra o stajı tekrar eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar 

Mezuniyet
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri; Dönem 1, 2, 3, 4 ve 5 için genel

ağırlıklı not ortalamaları olup öğrencinin mezuniyet notudur. Mezuniyet için Dönem 6 stajla-
rının başarıyla tamamlanmış olması gerekir.
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(2) Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 360 AKTS kredisi toplamı
olan, öğretim planlarında yer alan tüm dersleri alması ve başarması, genel ağırlıklı not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmesi ge-
rekir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Dip-
lomaya mezuniyet tarihi olarak Fakülte Yönetim Kurulunun onay tarihi yazılır.

Onur/yüksek onur öğrenciliği
MADDE 35 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği

Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür. 
(2) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu

kapsam dışında tutulur.
Diploma
MADDE 36 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayamayan-

lara; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Li-
sans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süre-
sini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

c) Diploma ve mezuniyetle ilgili diğer konular, Senato tarafından onaylanan “Diploma,
diploma defteri, mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin yönerge” ile dü-
zenlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Burs ve indirim 
MADDE 38–  (1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Se-

natonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 39 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Belge ve yapıtların saklanması
MADDE 40 – (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje, labo-

ratuvar ve staj raporu, benzeri belgeler ve yapıtlar, ilgili mevzuat kapsamında saklanır.
Tebligat
MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
(2) Öğrenciler, adresi değiştirdiklerini bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise mev-

cut adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Fakülte Kurulu, Senato ve YÖK kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret

A.Ş. tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından des-
teklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti menşeli 3920.62.19.00.00,
3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “po-
lietilen tereftalat (PET) filmler”e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici
vergi şeklinde kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve
açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni, 
d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve

3921.90.10.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen tereftalat (PET) filmler”dir.
(2) Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.
(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanı-

mında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Süper
Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci mad-
desi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma
bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bahse konu
başvuru Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından da desteklenmiştir. 

Mevcut önlem
MADDE 6 – (1) Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmler için 22/3/2009

tarihli ve 27177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) ile CIF bedelin %4,25’i ila %21,61’i arasında değişen oran-
larda telafi edici vergi yürürlüğe konulmuştur.
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(2) 16/9/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/43) ile tamamlanan NGGS’de, yürürlükte
olan sübvansiyona karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 31/1/2020

tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili
ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, Hindistan menşeli önleme konu ürün için uygulanan sübvansiyona karşı önlemin
yürürlükten kalkması halinde sübvansiyonun ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge
ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi
çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür. 
T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
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(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına
cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine gönderir.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar
hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir. 

Süreler
MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7201 

—— • —— 

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7168 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÇADIR ÜRETİM ATÖLYESİ DEPOLARININ TADİLAT VE ONARIMLARI 

YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesinde Bulunan Çadır Üretim Atölyesi 

Depolarının Tadilat ve Onarımları Yaptırılacaktır. 
1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi, Türk Kızılay Caddesi, No: 1 Türk 

Kızılay Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Çadır Üretim Atölyesinin 8-9-15-16-19-20-21-
22-23-24-25 nolu depolarında tadilat ve onarım işleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06.10.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.10.2020 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 7181/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan DB.KAB.19 

referanslı ihale ilanımızın 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu 
madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

7.  Teklifler 13/10/2020 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda 
belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen 
teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve aşağıdaki 
adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 13/10/2020 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) 
açılacaktır. 7216/1/1-1 

—— • —— 
AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 
Seventh items of IFB No:DB.KAB.19 appeared in the Official Gazete; 
Issue No: 31195 on July 24, 2020 is updated as follows. 
7.  Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Local Time) 

on October 13, 2020 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will 
be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who 
chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on October 13, 2020. 
 7216/2/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı, 

muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü 
ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Cisco markası, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7136/1-1 
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2 ADET GÜVENLİK DUVARI CİHAZI VE 3 YIL SÜRELİ LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı, 2 

adet Güvenlik Duvarı cihazının ve 3 yıl süreli lisansının teknik şartnamesine uygun olarak 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü 
ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/09/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 
ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7160/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

03/04/2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 
sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 
niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

 
Dosya 

No 
Ada/ 
Parsel 

Alanı 
(m²) 

Hisse 
Durumu 

İmar Durumu 

1. 1216/11 1.120,05 Tam 
Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 1216 ada 11 Nolu 
Parsel; İmar planında Ticaret Alanı Taks: 0.35 ve  
Yençok: 6 katlı yere isabet etmektedir. 

 
Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 
2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 

Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 
İlkbahar Sokak No: 1 55080 Canik/SAMSUN 25/09/2020 Cuma günü saat: 10.30’da yapılacaktır. 

4 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen 
bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den 
istisnadır.) 

 
Dosya 

No 
Ada/ 
Parsel 

Alanı 
(m²) 

Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) 

1. 1216/11 1.120,05 
3.102.538,50 TL 

(Üçmilyonyüzikibinbeşyüzotuzsekiz 
TürkLirası ellikuruş) 

93.076,16 TL 
(Doksanüçbinyetmişaltı 
TürkLirası onaltıkuruş) 

 
En geç 25/09/2020 Cuma günü saat: 10.30’ a kadar, ada ve parsel no belirtilerek geçici 

teminatların yatırılmış olması gerekmektedir. 
5 - İSTENEN BELGELER:  
a) Nüfus cüzdanı sureti  
b) İkametgâh Belgesi  
c) Vekâleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge  
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu  
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi  
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge  
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.  
g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve halihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.  
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)  
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. 

(İhalenin yapıldığı yıla ait.)  



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 2020 – Sayı : 31242 

 

ı) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 
olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin 
yapıldığı yıla ait.)  

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 
yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.  

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi. (Ancak ortak 
girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)  

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 
veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 
kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

6 -TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 7135/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 12271 ada I parsel üzerinde Hunat Çarşısında bulunan 

işyerleri ve bu işyerlerini oluşturan müştemilatlarla birlikte (Otopark kısmı hariç) toplu olarak 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına 
kiraya verilecektir. 

 

Sıra No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Cinsi 
Muhammen 

Bedel 
Geçici 

Teminat 
Ek Geçici 
Teminat 

1 Hunat 12271 1 
İşyerleri ve 

Müştemilatları 
8.250.000 TL 247.500 TL 247.500 TL 

 
1) İhale 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 15.00'de Belediyemiz Encümen Salonu'nda 

yapılacaktır. 
2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı 

yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir, 
2.1) Teklif mektubu, 
2.2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu. 
2.3) İhaleye katılacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri. 
2.4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
2.5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 
2.6) Şartnamede belirtilen niteliklerin bulunduğuna dair belgeler. 
2.7) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
2.8) İhale katılım belgesi, 
2.9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 
3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 
4) Son müracaat tarihi 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar olup, müracaatlar 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 
 7116/1-1 
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BİNA VE TESİS YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
ORBEL İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 
1) Kullanım hakkı Ordu Büyükşehir Belediyesine ait ve ORBEL A.Ş.’ ye kiralanan İlimiz 

Kabadüz İlçesi Musakırık Mahallesi Çambaşı Kış Sporları ve Turizm Tesislerinde bulunan ekli 
Krokide yeri belirtilen alanlar üzerine avan projelerine uygun olarak kiracı tarafından 
hazırlanacak ve idare tarafından uygun bulunacak uygulama projeleri (mimari, statik, elektrik, 
mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) doğrultusunda, kiracı tarafından inşaatı yapılacak 
aşağıdaki tabloda belirtilen tesisler ve kiralanacak mevcut binaların 18 (onsekiz) yıllığına 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif artırma usulü ile ihaleye 
çıkartılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı; 
2.1. İdarenin Adı : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San ve Tic. A.Ş. 
2.2. İlgili Birim : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği 
2.3. İlgili Adres : Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 Altınordu/ORDU 
2.4. İletişim Telefonu, Faks : 0 (452) 505 5152 / 0 (452) 222 9252 
2.5. İhalenin Yapılacağı Yer : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. 
  Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 Altınordu/ORDU 
2.6. İhale Tarihi ve Saati :  24/09/2020 Perşembe günü Saat 11:00 
2.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 

kapalı teklif artırma usulüyle. 
3) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat 
 

İşin Adı İşletilecek Tesisler 

Yıllık 
Muhammen 
Kira Bedeli 
(KDV Hariç) 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

Toplamı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Misafirhanesi, Yürüyen 
Bant, Kızak Odası, ATV ve Kar 

Motoru Kiralama, Hazır Hızlı 
Yemek Satışı İçin Kafeterya ve 

Kayak Odası, 12 Adet Bungalov, 
12 Odalı Konuk Evi, Alakart 

Restoran, Zirve Alakart 
Restoran, Büfe İşletmeciliği 

Personel Misafirhanesi (2 Kat) 
(Mevcut Bina) 544 m2 
Harita A Rumuzlu Nokta 

30.000,00 
TL 

16.200,00 
TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285.120,00 
TL 

Avan Projeye Uygun Yürüyen Bant 
Yapılarak İşletilmesi (Kiracı 
Tarafından Yapılacaktır) 
Harita B Rumuzlu Nokta 

27.000,00 
TL 

14.580,00 
TL 

Avan Projeye Uygun Kızak Odası, 
ATV ve Kar Motoru Kiralama 
İşletmesi (Mevcutta Bulunan 
Yapılarda Kiracı Tarafından 
Değişiklikler ve Yenilikler Avan 
Projeye Uygun Olarak 
Yapılacaktır) 580 m2 
Harita C Rumuzlu Nokta 

30.000,00 
TL 

16.200,00 
TL 

Hazır Hızlı Yemek Satışı İçin 
Kafeterya ve Kayak Odası 
İşletmesi (Mevcutta Bulunan 
Yapılarda Kiracı Tarafından 
Değişiklikler ve Yenilikler Avan 
Projeye Uygun Olarak 
Yapılacaktır) 470 m2 
Harita D Rumuzlu Nokta 

30.000,00 
TL 

16.200,00 
TL 

12 Adet Bungalov İşletmesi 
(Mevcut Bina) 
Harita E Rumuzlu Nokta 

300.000,00 
TL 

162.000,00 
TL 
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Mevcut 12 Odalı Konuk Evi ve 
Mevcut Alakart Restoran 
İşletmeciliği (Mevcutta Bulunan 
Yapılarda Kiracı Tarafından 
Değişiklikler ve Yenilikler Avan 
Projeye Uygun Olarak Yapılacaktır 
1179 m2 

Harita F Rumuzlu Nokta 

72.000,00 
TL 

38.880,00 
TL 

 
Mevcut Zirve Alakart Restoran 
İşletmeciliği (Mevcutta Bulunan 
Yapıda Kiracı Tarafından 
Değişiklikler ve Yenilikler Avan 
Projeye Uygun Olarak Yapılacaktır 
763 m2 
Harita G Rumuzlu Nokta 

33.000,00 
TL 

17.820,00 
TL 

Avan Projeye Uygun Büfe 
İşletmeciliği (Kiracı Tarafından 
Yapılacaktır) 
Harita H Rumuzlu Nokta 

6.000,00  
TL 

3.240,00 
TL 

 
a) Geçici teminat toplam 18 (onsekiz) yıllık muhammen kira bedelinin (KDV Hariç 

9.504.000,00 TL) % 3’ü olan 285.120,00 TL 'dir. 
b) İhalesi yapılacak her bir işletme özellikleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir ve ihaleye 

katılacak iştirakçiler işletmelerin tamamına teklif vermelidir. Tek bir işletmeye teklif 
verilmeyecektir. 

4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı; 
Şartname ve ekleri Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve 

İdari İşler Yönetmenliği biriminden 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 
5) İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler; 
A) Gerçek Kişiler: 
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
2. Nüfus Kayıt Örneği. 
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi, 
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 
6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi. (1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 12- 13- 14. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak 
tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 

8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 
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10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 
belgesi.” 

11. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. En az 1.500.000 TL 
nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 
14. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel 
değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

B) Tüzel Kişiler: 
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri. 
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 
5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi. (1- 2- 3- 5- 6- 8- 9-11-12-13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak 
tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 
8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket 

ortaklarının “borcu yoktur belgesi.” 
9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği. 

10. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. En az 1.500.000 TL 
nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 
13. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye 

katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 
adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil 
kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

6) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği; 
İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 
Altınordu/ORDU adresinde bulunan Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. İdari 
İşler ve Satınalma Yönetmenliği’ ne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar 
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda 
belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 
maddesi gereğince ilan olunur. 7137/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale 
edilecektir.  

1- İdarenin 
Adresi : Yeni Tabakhaneler 2 Nolu Sok. No : 1 Gerede / BOLU 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında yer 

alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu 
arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama 
projelerine göre, 6.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi 
işleridir 

b) Yapılacağı yer : Gerede / BOLU 
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/09/2020 Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 m3/gün 
- 50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve 
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B / 4. 
maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 10.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 15.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Gerede Deri İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.000.000 TL 
tutarında Geçici Teminat. 

I) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
J) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

K) Performans Garanti Beyannamesi. 
L) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
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M) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
N) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
O) İç Zarf. 
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

 Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

 İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü 
maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F), (G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Tabakhaneler 
2 Nolu Sok. No : 1 Gerede / BOLU adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 7095/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7205/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7205/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7183/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7230/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7230/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7231/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7241/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7241/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7242/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7243/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7244/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 7203/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7186/1-1 
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TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 7215/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Geylani Eğitim ve Araştırma Vakfı  
VAKFEDENLER: Mehmet Fadıl CEYLANİ, Faik CEYLANİ, Ömer CEYLANİ, 

Abdulaziz CEYLANİ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/01/2020 tarihli E:2019/777, K:2020/35 
sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI:Gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, kültürlü, bilgili, ahlaklı, 
yeniliklere açık, aydın birer şahsiyet olmalarını sağlamak amacı ile her türlü eğitim, sağlık ve 
sportif faaliyetleri gerçekleştirerek, milletimizin huzur içinde kalkınması ve gelişmesine katkıda 
bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (AtmışbinTürkLirası) Nakit     
YÖNETİM KURULU: Mehmet Fadıl CEYLANİ, Faik CEYLANİ, Ömer CEYLANİ, 

Abdulaziz CEYLANİ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin belirleyeceği aynı 

amaç doğrultusunda faaliyet gösteren bir vakıf veya derneğe devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 7112/1-1 

—— • —— 
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
09.09.2020 tarih ve 31239 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elamanı alım ilanımızda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır. 
 

BİRİM BÖLÜM 

KADRO UNVANI ASGARİ 

ÖLÇÜTLER 

İLGİLİ ABD/ 

UZMANLIK 

ALANI 

ARANAN NİTELİKLER 
Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

 
1 

    

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Doçentliğini 

almış olmak, biyomalzemelerin üretimi ve doku 

mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

  
1 

   

Biyomühendislik Anabilim Dalında lisans, 

yükseklisans ve doktora derecelerine sahip 

olmak, akıllı fonksiyonel polimerlerin 

biyomedikal uygulamaları ve elektrofizyolojik 

sinyal işleme alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

 
İlan olunur. 7191/1-1 
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Tekirdağ İli Şarköy Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Şarköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Mimar T.H 8 1 
-Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin Mimarlık 
bölümünden mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 50 

puan almış 
olmak 

2 Mühendis T.H 8 2 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin İnşaat 
Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 55 

puan almış 
olmak 

3 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin Çevre 
Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 50 

puan almış 
olmak 

4 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin Makine 
Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 55 

puan almış 
olmak 

5 Mühendis T.H 8 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin Harita 
Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 80 

puan almış 
olmak 

6 Tekniker T.H 10 1 

-Fakültelerin İnşaat 
Teknolojisi, İnşaat, Yapı 
Denetimi, Harita, Harita ve 
Kadastro Önlisans 
bölümlerinin birinden mezun 
olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 
En az 55 

puan almış 
olmak 

7 Tekniker T.H 10 1 

-Fakültelerin Peyzaj ve Süs 
Bitkileri, Peyzaj Uygulama ve 
Süs Bitkileri, Peyzaj, Park ve 
Bahçe Bitkileri, Bahçe Tarımı, 
Bahçe Ziraatı, Bitki Koruma 
Önlisans bölümlerinin birinden 
mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 
En az 55 

puan almış 
olmak 

8 
Belediye 

Trafik 
Memuru 

G.İ.H 10 1 

-Fakültelerin Ulaştırma ve 
Trafik Hizmetleri, Mahalli 
İdareler ve Yerel Yönetimler 
Önlisans bölümlerinin birinden 
mezun olmak.(En az B sınıfı 
Sürücü Belgesine sahip 
olmak) 

Kadın/Erkek KPSSP93 
En az 60 

puan almış 
olmak 
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9 Tahsildar G.İ.H 7 1 

- Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin Muhasebe 
ve Finans Yönetimi, İşletme, 
Ekonomi, Maliye ve 
Muhasebe Bilgi Sistemleri 
bölümlerinin birinden mezun 
olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 55 

puan almış 
olmak 

10 Memur G.İ.H 8-9 4 

- Lisans düzeyinde eğitim 
veren Fakültelerin İşletme ve 
Ekonomi bölümlerinin birinden 
mezun olmak 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 55 

puan almış 
olmak 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
f) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla, öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde 
Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan 
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Kadrolar için alanında belirtilen önlisans ve lisans programlarından mezun olmuş 
olmak, 

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

d) Belediye Trafik Memuru kadrolarına atanacaklar için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru sırasında;  
Başvuru Formu, Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden 

(www.sarkoy.bel.tr) temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a)Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/10/2020 tarihinden itibaren 

16/10/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat:09.30-16:30 arasında) Belediyemiz 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (İstiklal Mahallesi İsmail Hakkı Özgen Cad. No: 17 
Şarköy/TEKİRDAĞ) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.sarkoy.bel.tr internet adresine,  
c) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. 
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
e)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, 
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 03/11/2020 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.sarkoy.bel.tr resmi internet sitesinden ve ilan panosundan ilan edilecektir. 

ç) Başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazanan adaylara, belediyemizce 
düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş 
Belgesi" gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir. (Sınav giriş belgesi, sınava 
girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu 
adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul 
edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır) 
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d) Sınava katılma hakkı elde edilmeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e) Daha sonraki yazışma ve işlemlerde adayın başvuru formundaki adres bilgisi dikkate 
alınacak olup, hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Şarköy Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Şarköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda; 12/11/2020 günü saat: 10:00’da başlamak 

üzere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam 
edilecektir. 

Sınav Konuları: 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme;  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı;  
Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 

alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; 
Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük 

bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da 
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 7111/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 2020 – Sayı : 31242 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 7114/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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 7113/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7125/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9543 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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