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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Karayolları, demiryolları, limanlar, hava alanları, yerleşim merkezleri, üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanları, mevcut veya
inşaat halindeki sanayi bölgeleri, il sınırları, belediye ve mücavir alan sınırı, katı atık depolama
alanları ve il sınırları içerisinde varsa diğer teknoloji geliştirme bölgeleri ile Bölge ve çevresine
ait stratejik önemi olan diğer alanların yer aldığı uygun ölçekteki tematik harita, harita mühendisi ya da şehir plancısı sorumluluğunda, açıklayıcı özet raporu ile birlikte hazırlanır. Ayrıca,
Bölge alanının işaretli olduğu 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik haritası da eklenir. Varsa,
Bölge alanını kapsayan; ilgili idarelerince tasdikli mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı,
1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması
durumunda organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun, endüstri bölgesi içerisinde yer alması
durumunda Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün, 1/5000 ölçekli nazım imar
planı onaylı üniversite alanı içerisinde yer alması durumunda üniversite yönetim kurulunun
uygun görüşü istenilir. Başvurusu yapılan Bölge alanının; organize sanayi bölgesi ve/veya endüstri bölgesi ya da 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanı içerisinde yer alması
durumunda 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kısıtlılık görüşleri istenilmez.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile (i)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) Bölgede; hizmet vermek amacıyla yer almak isteyen kurum, kuruluş, yerli ya da yabancı tüzel veya gerçek kişiler ile Kanunun amacıyla örtüşen şekilde faaliyet gösteren ve Bölge
içerisinde yer almak isteyen diğer kurum ve kuruluş taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun
bulunanlara Bölge işletme yönergesi doğrultusunda yer tahsisinin yapılması,”
“i) Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı
olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje
süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme
potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik
bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge projesi
olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen
projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden
incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil
talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi
ve Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin
uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmelerinin Bakanlıkça belirlenecek kira bedelini geçmeyecek şekilde para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge projeleri süresi ve girişimcilerin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bölge alanı içerisinde yer alan kadastral parseller üzerinde, Bölge yönetici şirketinin talebi halinde, imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı ve/veya yapı
kullanma izni verilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği
çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı,
işletme maliyeti, Pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma
yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat
eder.”
“(3) Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu’nun yönetici şirkete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektör uzmanı olmak üzere, en az beş kişilik
Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve üç ay içerisinde bu komisyon tarafından teknolojik ürün olup olmadığına ve Bölge içerisinde yatırımının
uygunluğuna yönelik gerekli inceleme ve değerlendirme yapılır.”
“(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu
tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından yazılı
olarak bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının
yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya
ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık,
Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda
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yönetici şirkete bildirir. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri
Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Bölge alanı içerisinde yer alan gerçek kişilere ait araziler üzerinde yapılan alt yapı,
idare binası ve kuluçka merkezi inşasına Bakanlık bütçesinden ödenek kullandırılmaz. Altyapı
inşasının, Bölge alanı genelini ilgilendiriyor olması durumunda bu fıkranın birinci cümlesinde
geçen hüküm uygulanmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Ek-2
TEKNOLOJİK ÜRÜN TANIMLAMA BELGESİ
BÖLÜM (A)
Firma Bilgileri
1) Firma adı:
2) Firma adresi:
3) Telefon numarası:
4) İnternet sayfası:
5) Kurumsal e-posta adresi:
6) Ödenmiş sermaye:
7) Vergi dairesi:
8) Vergi numarası:
9) Ticaret sicil numarası ve kuruluş yılı:
10) İletişime geçilecek kişi
-Adı soyadı:
-E-postası:
-GSM numarası:
BÖLÜM (B)
Ürün Bilgileri
1) Yatırıma konu teknolojik ürünün adı:
2) Ürünün bilimsel bir bilgiyi kullanmak veya geliştirmek suretiyle tasarlanıp tasarlanmadığı ve teknik özellikleri (ürün malzemelerinin, parçalarının ve yerine getirdiği işlevlerin
birbiriyle uyum gösterip göstermediği, tasarım özelliklilerinin geliştirmeye açık olup olmadığı
vb. Bilgileri de açıklayınız):
3) Ürünün üretim metodu ve teknolojisi hakkında bilgi veriniz
4) Yatırıma konu ürün, satışa hazır nihai mamul mü? Hayır ise hangi ürünün bileşeni
olduğunu açıklayınız:
5) Ürünün kullanım ve tasarım amacı (kullanım ve ihtiyaç alanlarını da açıklayınız):
6) Ürünün yenilikçi yönü (ülkemizdeki ve dünyadaki benzer ürünlere göre farklılık ve
üstünlükleri) nelerdir? Açıklayınız:
7) Ürünün yaşam standardının yükselmesine katkısı nelerdir? Açıklayınız:
8) Ürünün ihracat potansiyelini açıklayınız:
9) Ürünün ithal ikamesi potansiyelini açıklayınız:
10) Ürünün standart almasına ya da herhangi bir yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
için yasal izin alınmasına gerek var mıdır?
11) Ürünün üretiminin çevreye etkisi nedir? Açıklayınız.
24.11.2014
12) Elde edilen ürünün Ar-Ge faaliyet tanımını, sürecini, kullanım ve tasarım amacını,
teknik özelliklerini detaylı bir şekilde açıklayınız.
BÖLÜM (C)
Diğer Bilgiler
1) …
2) …”
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin 5 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5) İl yazı işleri müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, il mahalli idareler müdürü, il idare kurulu müdürü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “ve basın ve halkla ilişkiler müdürü”
ibaresi “ve 112 acil çağrı merkezi müdürü” şeklinde ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan
“veya daha üst unvanlı bir kadroda” ibaresi “kadrosunda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “sözlü sınav” ibaresi, “yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başarı
listeleri, usulleri ilgili sınav kurulları tarafından belirlenecek şekilde” ibaresi “başarı sıralaması
listeleri, Bakanlık merkez teşkilatının ve il valiliklerinin resmi internet sitelerinde” şeklinde,
dördüncü fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren” ibaresi, “görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “listelerindeki sıralamaya göre en geç üç” ibaresi “sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip
en geç iki ay” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.
a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci
maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda,
b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya
da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler ve” ibaresi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkranın (b),
(e), (g), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az beş yıl
şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve
halkla ilişkiler, 112 acil çağrı merkezi, il planlama ve koordinasyon ve il sosyal etüt ve proje
müdürlüğüne,”
“e) İl sosyal etüt ve proje, il planlama ve koordinasyon müdürleri ile il yazı işleri, il
mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve
taşra teşkilatında bulunan şube müdürleri bu kadrolarda en az beş yıl çalışmak şartıyla Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,”
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“g) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler müdürleri,
112 acil çağrı merkezi müdürleri ve taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,”
“i) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
bilgisayar işletmeni ve dengi diğer kadrolarda görev yapanlar kendi aralarında,”
“j) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak
kaydıyla çözümleyici kadrosuna,”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2007
26546
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123-

Tarihi

Sayısı

22/1/2009
16/12/2010
11/4/2014

27414
27787
28969

İçişleri Bakanlığından:

—— • ——

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında,
7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Yarışma sınavı ve sınavsız
atanma” şeklinde değiştirilerek aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“6) Başarı listesi; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre tespit edilerek düzenlenir ve adaylar, başarı listesindeki
başarı puan sıralamasına göre atanır.”
“(2) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla il sosyal etüt ve proje müdürü ile il dernekler müdürü unvanlarına sınav
yapılmaksızın atanmak mümkündür.
a) İl sosyal etüt ve proje müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.
b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.”
“(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvanlara atananlar; Bakanlık Encümen
Kararı ile ataması yapılan ve görevde yükselme sınavına tabi olan diğer il müdürlüklerine naklen atanamazlar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “şube müdürlüğü” ibaresinden sonra
gelmek üzere “,112 acil çağrı merkezi müdürlüğü,” ibaresi eklenmiştir.
“(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler
neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı
tespit edilen;
a) İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri; atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine
veya Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına,
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b) Atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürleri, şube müdürleri, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro
bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,
Bakanlıkça atanabilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra
gelmek üzere “112 acil çağrı merkezi müdürü,” ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
“a) İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, işletme müdürü,
hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,”
“h) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri
halinde Bakanlığın muvafakatı ile,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; öğretmen,
veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve
alt görev kadrolarına naklen atanacaklar için 40, hukuk müşaviri, avukatlık hizmetleri sınıfı,
teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara
naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak ve İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen ilgili
unvanın niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır. Ancak daha önce Bakanlığımızda görev yapmış olanlar ile şoför, teknisyen yardımcısı ve hizmetli kadrolarına atanacaklar için yaş şartı
aranmaz.”
“(5) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.
a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci
maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda,
b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya
da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl
dernekler” ve “basın ve halkla ilişkiler” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav duyurusunda
her unvan için ayrı olmak üzere yedek aday belirleneceği duyurulan unvanlar için; ilan edilen
kadro sayısının iki katından fazla olan kadrolar ile yedek aday belirlenmeyen unvanlar için
ilan edilen kadro sayısından fazla olan kadrolar hariç olmak üzere başarı listelerindeki başarı
puan sıralamasına göre sınavı kazanan adayların atamaları tamamlanmadan Bakanlık içinden
veya dışından naklen atama yapılamaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı
kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları
diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ya da hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ile bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
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Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetveli
Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2007

26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/12/2010

27787
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Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı
olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik
takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin
muafiyet talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların
bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri
ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili
birim kurulları tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı da dahil, alacağı tüm dersleri gösteren
ilgili birim kurul kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/7/2013

28721

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2013

28696

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/10/2014

29150
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; evrensel iş etiği alanında ulusal ve uluslararası nitelikte, özel ve kamu boyutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama,
eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda
yönlendirilmesini ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini
sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Evrensel iş etiği ilke ve kurallarını araştırıp inceleyerek Türkiye’de pratikte uygulanmalarını sağlayacak eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak,
b) Profesyonellerin etik uygulamalar konusundaki bireysel etkinliklerini geliştirmek
amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağlamak,
c) Merkezin hedef ve amacına uygun faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak en iyi uygulamaların gerçek ve tüzel kişilerce anlaşılıp benimsenmesini sağlamak,
ç) İş etiği kuralları ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile işbirliği yapmak ve gerekli düzenlemelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak,
d) Dünyada etik kuralların demokratik serbest piyasa ortamlarında yayılıp benimsenmesini ve ülkelerindeki kurum ve kuruluşların performanslarının gelişmesini hedefleyen kuruluşlarla bilgi, birikim, program ve destek işbirliği yaparak en iyi uygulamaların Türkiye’ye
kazandırılmasını sağlamak,
e) İş etiği ilkelerinin kurum kültürüne entegre edilmesi alanında uygulamaları geliştirmek arzusunda olan kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımında bulunmak, eğitim vermek ve bu
kurum ve kuruluşları yönlendirmek,
f) İş etiği alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç
yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık
sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında
bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir.
(3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde
görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı,
Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı vekalet eder.
(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kadro planlamasını yapmak.
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün
onayına sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden
alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme
yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler
üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve
bunları yürütmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak.
c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek
karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından görevlendireceği en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir
kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere, resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da
görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve
Yönetim Kuruluna sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Tıp Fakültesinde öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerine, eğitim-öğretim programlarına, devamlı ve
geçici ayrılma işlemlerine, sınav ve değerlendirmelere, staj ve intörnlük çalışmalarına, mezuniyet ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekanlık: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
b) Ders Kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, belli bir konu başlığı altında, ilgili
bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,
c) Fakülte: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ç) Fakülte Kurulu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Fakülte Yönetim Kurulu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulunu,
e) İntörnlük: Altıncı sınıfta yapılan aile hekimliği staj dönemini,
f) Koordinatörler Kurulu: Her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamakla
yükümlü olan ve sınıf koordinatörlerinden oluşan kurulu,
g) Mütevelli Heyet: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğrenci: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,
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h) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
i) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda seminerler ve kuramsal eğitim ile birlikte,
klinik uygulama, beceri ve tutum eğitiminin de verildiği çalışmaları,
j) Sınıf koordinatörü: Her bir öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda ilgili sınıfın öğretim, eğitim ve sınavlarının genel planlamasını yapmak ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olan öğretim üyesini,
k) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri
Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilere eğitim-öğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranı kadar indirim yapılır.
(2) Eğitim-öğretim ücreti her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından
belirlenir.
(3) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan öğrencilerden kalan staj süresi: 0-13 hafta
olanlardan eğitim ücretinin yüzde 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 50’si,
27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim ücretinin
yüzde 100’ü alınır.
Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretimini
sürdürmesi, ilgili sınıftaki ders, laboratuvar ve stajlara devam edebilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilan edilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretini yatırdığını belgelemesi ve Rektörlük
tarafından belirlenen işlemleri gerçekleştirmek suretiyle kayıt yenilemesi zorunludur.
(2) Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydı
askıya alınan öğrenci, ders, laboratuvar, staj uygulamaları, sınavlar ve aile hekimliği çalışmalarına katılamaz.
Kayıt silme
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki şartların herhangi biri gerçekleştiğinde, Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması.
b) Öğrencinin kendi isteğiyle Fakülteden ayrılmayı istediğine dair yazılı başvuruda bulunması.
Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler, başvuruların Koordinatörler Kurulu tarafından değerlendirilmesinden sonra ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim
Kurulu ve Senato kararlarına göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Hükümler
Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili ağırlıklı olarak Türkçe olup, en az yüzde
30 oranında İngilizce’dir.
(2) İngilizce olarak yapılacak dersler Fakülte Kurulunun teklifi ve Fakülte Yönetim
Kurulunun onayı ile her yıl belirlenir.
Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıttan sonra, ilan edilen tarih ve saatte
Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını başaranlar ya da yabancı
dil hazırlık programından muaf olanlar, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar;
diğerleri, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
(2) Eğitim-öğretim yılı tamamlanmadan uluslararası denkliği kabul edilen yabancı dil
sınavlarında başarılı olan öğrenciler Fakülte Kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim
Kurulunun onayı ile TIP kodlu olmayan derslere kayıt yaptırabilir.
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(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yeterli görülmeyenler Türkçe hazırlık programına, ayrıca yabancı dil bilgisi yeterli görülmeyenler yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı sınav dönemleri hariç en az 33 haftadan oluşur.
(2) Akademik takvim Fakülte Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya
konur.
Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere
altı yıldır ve iki düzeyden oluşur:
a) Temel tıp bilimleri düzeyi; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları,
b) Klinik tıp bilimleri ve intörnlük düzeyi; sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfları,
kapsar.
(2) Temel tıp bilimleri düzeyinde TIP kodlu ders kurullarında sınıf geçme sistemi uygulanır.
(3) Öğrenciler, tıp doktorluğu programını tamamlamak için toplam en az 360 AKTS’lik
eğitim yükünü başarmak zorundadır.
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, teorik dersler ile laboratuvar, staj, tartışma, seminer, sunum, klinik çalışma gibi derslere, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer
çalışmalara devam etmek zorundadır.
(2) Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumunun izlenmesine ilişkin ilke ve
kurallar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Devamsızlıkta belirlenen sınırı aşan öğrenciler ilgili ders kurulu veya stajdan başarısız sayılır.
Mazeretler
MADDE 14 – (1) Mazeret ile ilgili geçerli nedenleri içeren kanıtlayıcı belgelerin mazeretin bitiminden sonra en geç üç iş günü içerisinde Dekanlığa teslim edilmesi ve bu nedenlerin Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda, öğrenci mazeretli kabul edilir.
(2) Mazeretlerin kabulü durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Öğrenci mazeretli kabul edildiği süre içinde devamsız sayılır.
b) Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.
c) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı Fakülte Yönetim Kurulu kararına istinaden ilgili sınıf koordinatörlüğünün belirlediği usulde yapılır.
İzin ve görevlendirme
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sosyal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili sınıf koordinatörlüğünün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için öğrencinin başvurduğu eğitim yılında devamsızlık nedeni ile sene kaybetmemiş durumda olması gereklidir. İzinli
geçen süreler öğrenim süresine sayılmaz.
(2) Temel tıp bilimleri düzeyinde öğrenciler, bir defada bir veya iki dönemi kapsayan
izin almaları durumunda, o yılı tekrarlamak zorundadırlar. Temel tıp bilimleri düzeyinde olan
öğrencilere süreye sayılan izin verilmez.
(3) Klinik tıp bilimleri düzeyinde süreye sayılan izinler 12/9/2011 tarihli ve 28052 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilebilir. İzin başvuruları, iznin başlaması istenen tarihten en az bir hafta önce Dekanlığa ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak yapılır.
(4) Klinik tıp bilimleri düzeyinde izinli öğrenciler izin süresinin bitiminde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içinde ve yurt
dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun
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görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya
sınavlar için izinli sayılır. İzinli oldukları tarihlerde yapılan sınavlar ilgili sınıf koordinatörlüğünün belirlediği usulde telafi edilir.
İzinli ve raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 16 – (1) İzinli ve raporlu geçen sürede ücret ödeme, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
düzenlenir.
Notlar
MADDE 17 – (1) TIP kodlu ders kurullarının değerlendirmesinde kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:
Harf Notu
Katsayı
Sayısal Karşılık
Başarı Derecesi

AA
4,0
90-100
Üstün başarı

BA
3,5
80-89
Pekiyi

BB
3,0
70-79
İyi

CB
2,5
65-69
Orta

CC
2,0
60-64
Geçer

DC
1,5
55-59
Geçmez

DD
1,0
50-54
Geçmez

FF
0,00
0-49
Geçmez

(2) TIP kodlu olmayan dersler ve diğer notlar konusunda TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar ile İlgili Hükümler
TIP kodlu ders kurulları ve sınavları
MADDE 18 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulu şeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda kurul sonu sınavı yapılır. Sınav türü ders kurulunun özelliğine göre ilgili sınıf koordinatörlüğü tarafından kuramsal veya uygulamalı olarak belirlenir.
(2) Ders kurulu sınavına katılmayan öğrencinin sınav notu sıfırdır.
(3) Ders kurulu içinde yer alacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri Koordinatörler
Kurulunca belirlenir.
Yıl sonu genel sınavı
MADDE 19 – (1) Yıl sonu genel sınavı, tüm ders kurullarını kapsar ve sınav tarihleri
akademik takvimde belirtilir.
Yıl sonu bütünleme sınavı
MADDE 20 – (1) Yıl sonu bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir.
(2) Yıl sonu bütünleme sınavına, yıl sonu genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen, girip 50’nin altında not alan veya ders kurulları yıl sonu not ortalaması 60’ın altında
olan öğrenciler girer.
(3) Yıl sonu bütünleme sınavı neticesinde alınan not, yıl sonu genel sınavı notu yerine
geçer.
Ders kurulları yıl sonu notu ve sınıf geçme
MADDE 21 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçmede sadece TIP kodlu
ders kurullarında başarılı olma şartı aranır.
(2) Ders kurulları yıl sonu notu, ders kurulları ağırlıklı ortalama notunun yüzde 60’ı ile
yıl sonu genel sınavı notunun yüzde 40’ı toplanarak elde edilir.
(3) Bütünlemeye kalan öğrencilerin yıl sonu notu hesaplanırken, yıl sonu bütünleme
sınavı notu dikkate alınır.
(4) Ders kurulları ağırlıklı not ortalaması 90 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse sınav
tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa başvurarak yıl sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin ders kurulları yıl sonu notu, ders kurulları ağırlıklı
ortalama notudur. Ders kurulları ağırlıklı not ortalaması 90 ve üzerinde olan öğrencilerin yıl
sonu genel sınavına girmeleri durumunda, bu sınavdan aldıkları not yıl sonu notunun hesaplanmasında esas alınır.
(5) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu genel sınavı notunun en az 50,
ders kurulları yıl sonu notunun en az 60 olması şarttır. Yıl sonu bütünleme sınavı notu 50’nin
altında veya ders kurulları yıl sonu notu 60’ın altında olan öğrenciler, o yılın tüm ders kurulu
programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.
(6) Muafiyeti olmadığı halde yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, yıl sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl sınıfta kalır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalaması dikkate alınmaz.
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TIP kodlu olmayan dersler
MADDE 22 – (1) Temel tıp bilimleri düzeyinde, TIP kodlu olmayan zorunlu derslere
ek olarak en az biri Fakülte dışından olmak üzere üç seçmeli ders alınır.
(2) Öğrencinin temel tıp bilimleri düzeyini başarıyla tamamlayabilmesi için, bu düzeyde
almış olduğu yabancı dil dersleri dışındaki TIP kodlu olmayan dersleri en fazla bir eksiği ile
başarmış olması gerekir. Öğrencinin klinik tıp bilimleri düzeyine başlayabilme durumu Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Temel tıp bilimleri düzeyinde alınan TIP kodlu olmayan dersler, mezuniyet notuna
etki eder. Mezuniyet not ortalaması harf notlarının 4 üzerinden karşılığı ve AKTS ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dördüncü ve Beşinci Sınıflar ile İlgili Hükümler
Stajlar ve staj sınavı
MADDE 23 – (1) Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajlar olarak yapılır.
(2) Her stajın sonunda, staj sınavı yapılır. Staj sınavı kuramsal ve/veya uygulamalı, yazılı ve/veya sözlü veya bu usullerden birkaçı uygulanacak şekilde yapılabilir.
(3) Öğrencinin staj sınavına girebilmesi için devam ile ilgili koşulları yerine getirmesi
zorunludur.
(4) Staj notunun belirlenmesinde, öğrencinin çalışması, başarısı, davranışları ve çevresindekilerle ilişkileri göz önüne alınır.
(5) Öğrenciler; dördüncü ve beşinci sınıflarda, Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması
kaydıyla yurt dışı da dâhil olmak üzere Üniversite dışında staj yapabilir.
Staj bütünleme sınavı ve staj tekrarı
MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıftaki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavına, bulunduğu yılın son stajının bitiminden
en erken 14, en geç 21 gün sonra alınır. Bu not staj notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciye, akademik takvim elverdiği takdirde bu staj veya stajları, staj takvimine uygun olarak tekrarlama hakkı verilir. Staj sonundaki sınavda yine başarı gösteremeyen
öğrenci, stajı tekrarlamaz, o yıldaki ilgili staj veya stajların akademik takvimdeki ilk staj sonu
sınavına girebilir.
Staj notu ve sınıf geçme
MADDE 25 – (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında
alınan nottur.
(2) Bir stajın başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencinin staj sınavı veya staj bütünleme
sınavı sonucunda ilgili staj notunun en az 60 olması şarttır.
(3) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ilgili sınıf programındaki tüm stajları başarı ile tamamlaması zorunludur.
(4) Tekrarlanan staj veya stajları başarı ile tamamlayan öğrenci yeni ders yılını beklemeden uygun bir tarihte bir üst yılın programına kayıt yaptırabilir.
ALTINCI BÖLÜM
İntörnlük ile İlgili Hükümler
İntörnlük uygulama esasları
MADDE 26 – (1) Altıncı sınıfta, önceki yıllarda edinilen bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin icra edilmesinde deneyim ile beceri kazandırmak ve öğrenciyi hekimlik mesleğini uygulayabileceği en iyi düzeye getirmek için 12 ay süre ile intörnlük
yaptırılır.
(2) İntörnlük Üniversitenin ortak eğitim programına karşılık geldiğinden eğitim programı içerisinde ayrıca ortak eğitim programı uygulanmaz.
(3) İntörnlük süresince öğrenci klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında
öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.
(4) İntörnlük öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak,
nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.
(5) Öğrenciler; Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması kaydıyla intörnlük yılının bir
kısmını, yurt dışı da dâhil olmak üzere, Üniversite dışında yapabilir.
(6) Aile hekimliği öğrencileri TIP kodlu olmayan ders alamaz.
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İntörnlük başarısının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) İntörnlük kapsamında her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda, öğrencinin klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bir hekime yaraşır
tavır ve davranışları, nöbetlere ve çalışma programına karşı yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama,
hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta, hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık
personeli ile ilişkileri, bilimsel etkinlikleri, kuramsal bilgi ve becerileri göz önüne alınarak
ilgili stajın sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrenciye not verilir.
(2) Stajlarda başarılı olmak için her stajda 100 üzerinden 60 puan almak gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları stajları tekrar etmek zorundadır.
(3) Öğrencinin altıncı sınıfı geçmesi için tüm intörnlük stajlarını başarı ile tamamlaması
zorunludur.
(4) İntörnlüğü tamamlayan öğrencilerin yıl sonu notu bu yıldaki staj notlarının ağırlıklı
ortalaması alınarak hesaplanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Derecesi, Mezuniyet Belgesi ve Diplomalar
Genel not ortalaması ve mezuniyet derecesi
MADDE 28 – (1) Mezun olan öğrencinin genel not ortalaması, öğrencinin ağırlıklı not
ortalaması olarak hesaplanır.
(2) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, varsa, tekrar edilen staj ve bütünleme sınavlarından alınan en son not geçerlidir.
(3) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, TIP kodlu olmayan dersler de alınan harf
notlarının 4 üzerinden karşılığı ile hesaplamaya katılır. Her bir yıla ait yıl sonu notu, ders kurulları yıl sonu notu ve TIP kodlu olmayan derslerin notlarının 4 üzerinden karşılıklarının AKTS
ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanmasıyla elde edilir.
(4) Mezuniyet derecesi 17 nci maddedeki genel not ortalamasına karşılık gelen başarı
derecesidir.
Diplomalar
MADDE 29 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Ön lisans diploması: Altı yıllık tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamadan
Üniversiteden ayrılanlara, birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlamış olmaları durumunda
ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar
programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır.
b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini
başarıyla tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 30 – (1) Tıp doktorluğu diploması hazırlanıp Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanıncaya kadar, tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere
bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tıp Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen Fakülte Yönetim
Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Mütevelli Heyet kararlarından doğan hakları
saklıdır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
19 Ocak 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/53
Karar No
: 2014/675
C. Savcılığı Esas No : 2013/4013
Sanık
: CEMİLE KURT - Mahmut ve Ayşe kızı, 1986 vatandaşı
İSTANBUL doğumlu, Bulgaristan Kaynarca Kavakpınar Mah No:
1/2 Pendik/İSTANBUL adresinde oturur.
Gözaltı Tarihi
: 18/07/2012 - 19/07/2012
Suç
: Hırsızlık
Suç Tarihi / Saati
: 26/06/2012
Suç Yeri
: İSTANBUL/MERKEZ
Karar Tarihi
: 14/10/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 141/l,62,53/l-(c-a-b-d ve e)
maddeleri uyarıca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını içeren hükmün sanığın kişilik
özellikleri ve geçmiş sabıkasızlık hali gözönünde bulundurularak 5271 sayılı CMK.nun 231/5
maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA içeren hükmünün
açıklanmasının cmk 231 md. Uyarınca GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde
hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen HÜKMÜN
AÇIKLANMASINA,
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi
yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi
yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan
olunur.
100

—— • ——



İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2006/878
Karar No : 2014/363
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04.12.2014
tarihli ilamı ile ZAMAN AŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME karar verilen Sanık Asghar oğlu 1974
doğ. ALIASHRAF NAZAR ABADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
99
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/384
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdurrahman ve Delel oğlu 1987 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MELİK FATTİH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/384 esas, 2014/1099 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11461

—————

Esas No: 2014/286
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulmenim ve Kavgep oğlu 1988 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HAMMADİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/286 esas, 2014/1067 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11460

—————

Esas No: 2014/284
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Zennup oğlu 1995 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET ELALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/284 esas, 2014/1066 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11459

—————

Esas No: 2014/292
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Suphi ve Omun oğlu 1973 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan MAHMUT HAYYANİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/292 esas, 2014/1069 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11458
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/3305
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 14 kalem Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname
ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/02/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
03/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
288/1-1

—————

HAVA SOĞUTUCUSU ALINACAKTIR
İhale Kayıt Numarası
: 2015/3308
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 26 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik şartname ve
resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 02/02/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
02/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
289/1-1
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DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:
“Dikişsiz Çelik Çekme Boru” alımı işi “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/3702
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası
Müdürlüğü
b) Adresi
: Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 0.312.293 44 00 (15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47
d) Elektronik posta adresi
: a_daldal_@hotmail.com
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
Sıra
No
1

Malzemenin Adı ve Özelliği
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1x7,1x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

2

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x3,6x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

540

3
4

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000
60

5

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1500

6
7

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø101x6,3x6000 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

90
78

8

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø168,3x14,2x7500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

60

9
10

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1x16x6500 mm.TSEN 10216-2 - St 35.8 III.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø21,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

11

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

18

12
13

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x8x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

600
30

14

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

15
16

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273x7,1x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5
15000

17

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5

18
19

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x6,3x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5
18

20

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

21
22

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.
Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

15000
180

23

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

Miktarı
Metre
48

13
960

13

150

: Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 29.05.2015
tarihine kadar teslim edilecektir.
: Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu
: 02/02/2015 Pazartesi günü, saat 14.00
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4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde
belirtilmiştir.
5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve
100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, 02/02/2014 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Ankara Makina FabrikasıHaberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu
tutulmayacaktır.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim
günü olmalıdır.
11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale,
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
339/1-1

—— • ——

DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI
HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR
TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/2838
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00/0262 223 42 78
c) Elektronik Posta Adresi :
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ
KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI Toplam 3000 Etap. Yukarıda belirtilen
alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
Komisyonu Başkanlığına 09.02.2015 tarih Pazartesi Günü Saat: 10:30’a kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi . Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300
TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
327/1-1
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TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN BAĞLI ORTAKLIĞI HALK SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ’NİN % 93,49 ORANINDAKİ HİSSESİNİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE
ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Hisseleri Satışa
Sunulan Şirket
HALK SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Sermayesi
(Kayıtlı Sermaye /
Çıkarılmış Sermaye)
(TL)
150.000.000 /
94.000.000
(Yüzellimilyon /
Doksandörtmilyon)

Satışa
Sunulan
Hisse Oranı
(%)
93,49
(Doksanüç
virgülkırk
dokuz)

Geçici Teminat
Tutarı
(ABD Doları)
25.000.000
(Yirmibeş
milyon)
ABD Doları

Son Teklif
Verme Tarihi

24.04.2015

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih 2007/08 sayılı Kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin
(“Halkbank”) bağlı ortaklığı Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) sermayesinde bulunan
Halkbank’a ait %89,18 (yüzdeseksendokuzvirgülonsekiz)’i oranındaki hisse ile Halk Yatırım
Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne ait olan %4,31 (yüzdedörtvirgülotuzbir) oranındaki hisse
olmak üzere toplam %93,49 (yüzdedoksanüçvirgülkırkdokuz) orandaki hisseler, 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/130 sayılı
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “Blok Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere
ihale edilecektir.
2. İhaleye yalnızca tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları
katılabilir. Diğer fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye
katılamazlar.
3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000
(onbeşbin) ABD Doları ödemenin,
a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal
Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına
b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD
Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının İdare’nin Halk Bankası
Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına
yatırılması gerekmektedir.
4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcı’ların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi
ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve Bu Taahhütname’yi
imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter
onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren
ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcı’nın isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu
banka dekontunu İdare’ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’ni
elden teslim almaları zorunludur.
5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi
alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden veya
İdare’nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.
6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki ön
yeterlilik kriterleri çerçevesinde, ön yeterlilik değerlendirilmesi için İdare’ye yazılı olarak
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
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(Ön yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcı’nın bir Ortak Girişim
Grubu olması halinde ise (aşağıdaki (e) bendine halel getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim
Grubu Sözleşmesi’nde Ortak Girişim Grubu Lideri) tüzel kişi için aranacaktır);
a) Katılımcı tüzel kişinin sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi
olması zorunludur. Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak’ın sigorta
şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması ve
b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu
grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları’nın
üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden
geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır) . Grupların konsolide özsermayelerinin
toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın kontrolüne sahip
ortağın veya müşterek/birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider
Ortak’ın ihaleye katılımlarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte
bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak
olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçi(ler) tarafından verilen
beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar/varlıklar toplamının” dikkate alınması ve
c) (i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak’ın veya (ii)
Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi
veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi)
(Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde
yirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke
mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta
şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar)
ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki ayrı ülke
içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve
d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dörtyüz) olan ve tabi
olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi
makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile, tabi olduğu hukuk uyarınca hali
hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasürans / acentelik
sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider
Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek
kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel
kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzdeyirmi)’sine, Katılımcı tüzel kişi veya
Lider Ortak tarafından sahip olunması ve
e) Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sigorta şirketlerinin kurucu ve
hissedarlarında aranan nitelikleri taşıyor olması
gerekmektedir.
7. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD
Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.
8. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleştirilecektir. Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine
devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
9. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en
geç 24.04.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar üzerinde “HALK SİGORTA A.Ş. İHALESİNE
İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine
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elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra
İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar
uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.
11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına
tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 83 40 Faks: (312) 585 83 07
e-posta: info@oib.gov.tr
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr
380/1-1
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HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.’DE BULUNAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’YE
AİT % 90 VEYA TALEP HALİNDE %100 ORANINDAKİ HİSSENİN BLOK SATIŞ
YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Hisseleri Satışa
Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi
(TL)

HALK HAYAT VE
EMEKLİLİK A.Ş.

183.000.000
(Yüzseksenüçmilyon)

Satışa Sunulan
Hisse Oranı
(%)

Geçici Teminat
Tutarı
(ABD Doları)

Son Teklif
Verme
Tarihi

90 (Doksan)
Talep Halinde
100 (Yüz)

(25.000.000)
(Yirmibeş
milyon)

24.04.2015

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2007 tarih 2007/08 sayılı Kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nin
(“Halkbank”) bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) %90
(yüzdedoksan) veya talep halinde %100 (yüzdeyüz) oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Özelleştirme
Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale
edilecektir.
2. İhaleye tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler.
Tüzel kişiliğe sahip olmayan fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler
ihaleye katılamazlar.
3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000
(onbeşbin) ABD Doları ödemenin;
a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare’nin Halk Bankası Ankara Kurumsal
Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına
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b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD
Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının, İdare’nin Halk Bankası
Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına
yatırılması gerekmektedir.
4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcı’ların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi
ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi’ni ve bu Taahhütname’yi
imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı’yı temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter
onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren
ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcı’nın isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu
banka dekontunu İdare’ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’ni
elden teslim almaları zorunludur.
5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi
alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden veya
İdare’nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.
6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki ön
yeterlilik kriterleri çerçevesinde, ön yeterlilik değerlendirilmesi için İdare’ye yazılı olarak
başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Ön yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya
Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise (aşağıdaki (e) bendine halel
getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesi’nde Ortak Girişim Grubu Lideri)
tüzel kişi için aranacaktır);
a) Katılımcı tüzel kişinin bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya
emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması, Katılımcı’nın bir Ortak Girişim Grubu olması halinde,
Lider Ortak’ın bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde
kontrol sahibi olması ve
b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu
grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları’nın
üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden
geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır). Grupların konsolide özsermayelerinin
toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak’ın kontrolüne sahip
ortağın veya müşterek/birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider
Ortak’ın ihaleye katılımlarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte
bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak
olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçi(ler) tarafından verilen
beyannamede belirtilen “yönetimi altındaki fonlar/varlıklar toplamının” dikkate alınması ve
c) (i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak’ın veya (ii)
Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi
veya Lider Ortak’ı müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi)
(Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde
yirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke
mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta
şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar)
ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki ayrı ülke
içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve
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d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dörtyüz) olan ve tabi
olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi
makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile tabi olduğu hukuk uyarınca hali
hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasürans / acentelik
sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider
Ortak’ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak’ı müşterek
kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel
kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzdeyirmi)’sine, Katılımcı tüzel kişi veya
Lider Ortak tarafından sahip olunması ve
e) Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların,
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat gereği
emeklilik şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranan nitelikleri taşıyor olması
gerekmektedir.
7. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD
Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.
8. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleştirilecektir. Komisyon’ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine
devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
9. Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en
geç 24.04.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar üzerinde “HALK HAYAT VE EMEKLİLİK
A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin
aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih
ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar
uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.
11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına
tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 83 40 Faks: (312) 585 83 07
e-posta: info@oib.gov.tr
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr
381/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPİC) Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip
bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 3.063 hektarlık
kısmının terki için 31.12.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.
379/1-1
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında
görevlendirilmek üzere 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 14 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-16.30 saatleri
arasında yapılacaktır.
B) Sınav Yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah.
Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu
C) Sınava Katılma Şartları:
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
2) Sınav tarihinde (14 Mart 2015) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar
için bu sınıra iki sene eklenir),
3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl
eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A
Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak
(Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden
fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına
alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),
5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak
bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup,
sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),
6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli
olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak,
7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,
8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,
D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden
günden başlayarak 27.02.2015 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/Ankara PK 06330 adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan
başvurular dikkate alınmayacaktır.
E) Yazılı sınavın şekli ve konuları :
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara
soru değeri 2’şer puan olmak üzere 50’şer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 20’şer
soru sorulacaktır.
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Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari
Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar
Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı
3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi
Mevzuatının Genel Esasları
4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap
5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri
F) Değerlendirme :
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar
sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü
sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki
yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az
olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı
www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan
adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla
bildirilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri
ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav
öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonçlarıda dikkate alınır.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması
gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az
olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav
notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün
olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik
kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.
G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden,
TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 no.lu telefonlarından, “TCDD
Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu
Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.
İlan olunur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

1
4
5
8
8
9
11

17
19
29
39

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

