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YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği EK-1’de yer alan açıklamalar kısmındaki 3 üncü

maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(4) İl Müdürü, İl Müdürlüğünde ve Hizmet Merkezinde çalışan tüm personel hakkında

disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp

doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu

ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

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

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Üniver-

siteyle ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin

Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili

kurul başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2013 28843
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b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamala-

rında gerekli olan zamanı,

ç) Dekan: Fakülte Dekanını,

d) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders: Dersleri, kurulları ve/veya stajları,

f) Dönem Koordinatörü: Her bir dönemin işleyişini koordine eden öğretim üyesini,

g) Dönem: Bir yıllık eğitim süresini,

ğ) Eğitim Komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,

h) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl/yıl için eğitim-öğretim planında gös-

terilen o yarıyıl/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

ı) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyıl/yılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü

etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve ben-

zeri çalışmaları,

i) Eğitim-öğretim planı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari

eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili dip-

lomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,

j) Eğitim-öğretim yılı: Akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan en az

otuz iki haftayı,

k) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

m) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini,

n) İntibak Komisyonu: Öğrenci intibak komisyonunu,

o) Kurul Başkanı: Her bir kurulun işleyişini koordine eden öğretim üyesini,

ö) Kurul: Dönem I, II, III’teki zorunlu tıp derslerini,

p) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası

öğrencilerin edindiği bilgi ve becerilerini,

r) Rektör: Üniversite Rektörünü,

s) Senato: Üniversite Senatosunu,

ş) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçiş ve İntibaklara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve öğrencilik statüsü

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıtla ilgili işlemler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından yürütülür. Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici

olarak öğrenci kabul edilmez.
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(2) Kayıt tarihi, kayıt süresi ve gerekli belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca du-

yurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-

yanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında

sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tah-

rifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması

veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kesin kayıt

yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı du-

rumuna göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her öğretim

yılının başında kaydını yenilemesi ve varsa harcını zamanında yatırması gerekir. Öğrenciler,

ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim ücreti ve katkı payını ödemekle yükümlü-

dür. Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 1/6/2016 tarihli ve

29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Üniversitelerden yatay geçiş ve intibak

MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş esasları şunlardır:

a) Fakülteye eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yapılacak ya-

tay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile

Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Kurulu kararı ile yapılır. Adayların yatay

geçiş başvurularını Senato tarafından ilan edilen tarihe kadar yaptırmaları gerekir.

b) Fakülteye yatay geçiş için, kontenjanların Rektörlükçe ilan edilmiş olması, adayların

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava girdikleri yıl aldıkları

puanlarının, aynı yıl Fakülte için belirlenmiş olan taban puanından düşük olmaması ve durum-

larının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. Yatay geçiş

için başvuran adaylar arasından Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kontenjan

sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

(2) İntibak esasları şunlardır:

a) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve ba-

şarılı oldukları kurullar dışındaki kültür dersleri, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliği,

eğitim komisyonunca uygun bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde

ders intibakı yapılır ve muafiyetleri kabul edilebilir. Öğrencinin bu konudaki başvurusunu bel-

geleriyle birlikte kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde Dekanlığa yapması gerekir. Yatay

geçişe hak kazanan öğrencilerin intibakları (b) bendindeki esaslar dâhilinde İntibak Komisyonu

tarafından değerlendirilir ve öğrencinin muaf tutulması gereken dersler belirlenir.
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b) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönem başarılmadıkça bir sonraki dö-

nem, ilk üç dönem başarılmadıkça Dönem IV’te yer alan hiçbir staj, Dönem IV’teki tüm stajlar

başarılmadıkça Dönem V’teki hiçbir staj, Dönem V’teki tüm stajlar başarılmadıkça Dönem

VI’daki stajlar alınamaz. Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği sınıftan önceki dönemlere

ait eksik ders, ders kurulu ve/veya stajları bulunması durumunda, İntibak Komisyonunun uygun

gördüğü takvim dâhilinde bunları tamamlamasını takiben, öğrenci kabul edildiği sınıfa devam

eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Başlama Tarihi, Süresi, Düzenlenmesi ve Şekli

Eğitim ve öğretimin başlama tarihi

MADDE 8 – (1) Akademik takvim, Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına

sunulur. Bir akademik eğitim ve öğretim yılı en az otuz iki haftayı kapsar ve iki yarıyıldan olu-

şur. Birinci yarıyılın bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim ve öğretim

yapılan VI’ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Yılsonu, mazeret ve bütünleme sınavları bu sürenin

dışındadır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim ve öğretim sü-

relerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme ya-

pabilir. Acil durumlar dışındaki değişiklik ve düzenlemeler, Senatonun onayını takiben en az

bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim süresine ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:

a) Eğitim ve öğretim programının tamamlanma süresinin değerlendirilmesinde 2547

sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Tıp doktorluğu eğitim ve öğrenim süresi

altı dönemdir, birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bunlar;

1) I ve II’nci dönemler temel tıp bilimleri ön lisans devresini,

2) III, IV ve V’inci dönemler klinik bilimleri ve yüksek lisans devresini,

3) VI’ncı dönem İntörn Hekimlik devresini,

kapsar.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış

olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak ve zorunlu dersler

dışında, bir dönemin bütün dersler, uygulamalar ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçil-

mez. Öğrenci kültür derslerini başarıyla tamamlamadan IV’üncü döneme geçemez.

(2) Öğrencinin bu maddede belirtilen süreden daha fazla öğrenime devam edebilmesi

için uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık ya da başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim

Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gerekir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası

alan öğrencilerin, bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu

MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen eğitim komisyonu

tarafından düzenlenir.
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(2) Eğitim komisyonu, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dönem koordinatörlerinden

oluşur. Görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı, Dekan tarafından görevlendirilir.

Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Dönem koordinatörü, Dekan tarafından her dönem için fakülte öğretim üyeleri ara-

sından görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir. Dönem koordi-

natörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar.

(4) Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörlerine yardımcı olan öğretim

üyeleridir. Dönem koordinatörünün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

(5) Eğitim komisyonu;

a) Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konula-

rında rapor ve öneriler hazırlar. 

b) Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geribildirimleri değerlendirir, Fakülte Ku-

ruluna görüşlerini sunar. 

c) Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime

dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. 

ç) Anabilim dalı başkanları ile eşgüdüm içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve

görevlendirilen öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

d) Her ders yılı başında ders kurulu başkanlarını belirler. 

e) Çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda eğitim komisyonu

başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. 

f) Fakülte öğrenci temsilcisi de eğitim komisyonu toplantılarına katılır. 

g) Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde

çalışır.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Tıp eğitimi, I, II ve III’üncü dönemlerde ders kurulları, IV, V ve

VI’ncı dönemlerde staj esasına göre yapılır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı

Dil, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler

çerçevesinde yürütülür.

(2) Ayrıca öğrencilerin iletişim ve klinik becerilerini geliştirmek, sosyal ve kültürel

gelişimlerini desteklemek amacıyla içeriği her yıl Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılan he-

kimliğe hazırlık programı, Toplumsal Duyarlılık Projesi ve seçmeli ders programları uygu-

lanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Krediler, Devam, Mazeretler, İzinler ve İlişik Kesme

Dersler

MADDE 12 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci

kayıtlı olduğu ders planındaki derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler; bölüm/program

seçmeli dersleri ve üniversite seçmeli dersleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler, seçmeli

dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kontenjan dâhi-

linde kendileri belirler. Belirlenen bu dersler danışman onayı ile geçerlik kazanır.
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Derslerin AKTS kredisi

MADDE 13 – (1) Bir dersin ilgili dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme

kazanımları için gerekli çalışma yükü dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin AKTS kre-

disi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir.

(2) Her dersin AKTS kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin AKTS kredisi öğrencinin

dönem çalışma yükü temel alınarak ders planı ile birlikte derslerin AKTS kredisi ilgili mezu-

niyet öncesi eğitim komisyonunun önerisi üzerine fakülte kurul kararı ile belirlenir ve Senatoda

onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında

gösterildiği kadardır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 60 AKTS kre-

disidir. Tıp programında mezuniyet için ders ve uygulama kredisi toplamı en az 360 AKTS

kredisidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur. Fakültede anabilim dalı ve bi-

lim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu ve seçmeli stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık

programı ve tüm dönemler için öğrencilerin devamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uy-

gulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, küçük grup çalışması, saha ve

klinik çalışmaları gibi hususları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

b) I, II ve III’üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’undan fazla-

sına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz

ve o ders kurulu sınavından Devamsız (D) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, de-

vamsızlık sınırını aşmış veya sınava girememiş öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Ku-

rulunca kabul edilmiş olanlar dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınırlar.

c) I, II ve III’üncü dönemlerde bir dönem içindeki tüm teorik derslerde toplam devam-

sızlığı %30’u aşan öğrenciler, ders kurulları dönem sonu sınavına alınmazlar ve Devamsız (D)

notu alırlar. Bu öğrencilere 19 uncu madde hükümleri uygulanır.

ç) Uygulamalı çalışmalarda ve stajlarda, öğrencinin devamsızlığı % 20’yi aşmamış ise

öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik

sınavına, ders kurulu veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının

olanakları çerçevesinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Mazeretine bakılmaksızın o ders ku-

rulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi % 20’yi aşanlar, o ders kurulu

veya stajın sonundaki pratik ve/veya teorik sınavlara alınmazlar ve Devamsız (D) olarak de-

ğerlendirilirler.

d) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle

devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için Devamsız (D) notu alırlar.
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Mazeretler

MADDE 15 – (1) Fakültede anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu

stajlar, intörn hekimlik, hekimliğe hazırlık programı ve tüm dönemler için öğrencilerin maze-

retlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uy-

gulama Hastanesinden, mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yataklı tedavi kurumundan

alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporu hastanemiz ilgili anabilim dalı onayının ar-

dından Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları

işleme konmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süre-

since derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde en-

gelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği ke-

silir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin bitiminden itibaren en geç

beş gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır.

ç) Öğrencilerin mazeretleri ve sonuçları hakkında her türlü karar Fakülte Yönetim Ku-

rulunca verilir.

İzinler

MADDE 16 – (1) Öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla en az bir yıl, en fazla iki

tam yıl izin verilebilir. Verilen izin, öğretim süresinden sayılmaz. Her eğitim-öğretim yılı için

ayrı ayrı yönetim kurulu kararı alınır. Bir öğrencinin izinli sayıldığı sürede katkı payı ödeyip

ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Hastalık izninde, yıl izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporunun

alınması gerekir.

(3) Askerlik izni; öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıl-

maması sonucu askere alınması halinde verilir. Bu öğrencilerin kayıtları silinmez. Bu durum-

daki öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için öğrenim katkı payı alınmaz.

(4) Maddi veya ailevi nedenlerle izin; öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan

ve öğrenimini engelleyecek nitelikte ölüm, doğal afet veya benzeri durumlar ile öğrencinin

içinde bulunabileceği maddi güçlükler nedeniyle ilgili kurullar tarafından verilebilir.

(5) Öğrencilere yurtdışında öğrenim görmek için veya öğrenimleri ile ilgili olarak gö-

revlendirilmeleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere izin verilebilir.

(6) Birinci ilâ beşinci fıkradaki nedenlerle izinli sayılan öğrenciler, izinlerinin bitiminde

normal yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak; hastalık nedeniyle

izin almış olan öğrenciler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile

kanıtlamak zorundadır.

(7) İzinli sayılmak için izin talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gü-

nünden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında

bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
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(8) Öğrenci, izinli sayıldığı yılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yılın sınavlarına

giremez.

(9) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversitelerarası spor karşı-

laşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile

izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır, o dönemde giremedikleri ders

veya sınavlardan mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI’ncı dönem öğrencileri devam etme-

dikleri süreyi anabilim dalınca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin

bu süreyi tamamlamamaları halinde stajlarını tekrarlamaları gerekir. Fakülte Yönetim Kuru-

lunca uygun görülen izin süreleri 9 uncu maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alın-

maz.

İlişik kesme

MADDE 17 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası alan veya bir başka üniversiteye yatay

geçiş yoluyla giden öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği ke-

silir.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı alınarak Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit

edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Sınav ve değerlendirme esasları 

MADDE 18 – (1) Öğrencinin ders başarısı, yarıyıl/yıl içi sınavları, projeler, seminerler,

arazi çalışmaları, kısa sınavlar, ödevler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri araç-

lardan oluşan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu değerlendirme araçları ile ölçülür. Yarıyıl/yıl içi

ve yarıyıl/yıl sonu çalışmalarının her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar akademik

takvimde belirlenen sınav tarihlerinde dersin/kurulun/stajın sorumlu öğretim elemanları tara-

fından yapılır. Öğretim elemanlarının zorunlu izinli veya raporlu olduğu gibi özel durumlarda

sınavın yapılması için ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından öğretim elemanı görevlendirilir.

Sınav programları dönem kitapçıklarında öğrencilere duyurulur.

(2) Talep etmeleri halinde engelli öğrencilerin sınavları, engellerine göre sözlü veya

yanlarına görevli verilerek yazılı olarak yapılır. Ayrıca ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı

ile engellerine göre farklı türlerde de sınav yapılabilir.

(3) Not ortalamasına katılmayan dersler ve değerlendirilmesi not ile yapılmayan eği-

tim-öğretim çalışmaları eğitim-öğretim planında önceden belirtilir.
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Puan, derece, not ve katsayılar 

MADDE 19 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden

değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıda be-

lirtilmiştir.

a) Sınav notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Puan Başarı Notu Katsayı Açıklama

90 – 100 AA 4,00 Mükemmel

85 – 89 BA 3,50 Pekiyi

80 – 84 BB 3,00 İyi

75 – 79 CB 2,50 Yeterli

65 – 74 CC 2,00 Geçer

0 – 64 FF 0,00 Başarısız

G Geçer (zorunlu ve tıp dışı dersler)

D Devamsız (mazeretli/mazeretsiz devamsız)

E Eksik

N Girmedi

K Kalır

S Süren Çalışma

b) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersi başarmış sayılır.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) D harf notu, mazeretli veya mazeretsiz, devamsız anlamındadır. Mazeretsiz devamsız

durumdaki öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğ-

rencinin aldığı nottur. I, II ve III’üncü dönemlerde D notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır.

IV, V ve VI’ncı dönemlerde stajı tekrar eder. I, II ve III’üncü dönemler için mazeretli devamsız

öğrenciler için 15 inci madde hükümleri uygulanır. IV ve V’inci dönemlerde Fakülte Yönetim

Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler staj

sonu sınavına alınmazlar, stajı tekrarlamaları gerekir.

2) E harf notu, devamlı anlamındadır. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş

öğrencinin aldığı nottur. Puanı sıfır (0)’dır. I, II ve III’üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve

bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. IV ve V’inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bü-

tünleme sınavına girebilir.

3) FF harf notu, sınav değerlendirme sonucu 0-64 arası puan alıp, başarısız olan öğren-

ciye verilen nottur.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III’üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III’üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esas-

lar şunlardır:
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a) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde ve-

rilir. Her ders kurulunun bir başkanı olur. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörünün önerisi

ile eğitim komisyonu tarafından belirlenir. Ders kurulu başkanı, dönem koordinatörü ile birlikte

programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin

değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile

ilgili işlemleri yürütür.

b) Kültür dersleri: Öğrencilerin ders kurulları dışında almak zorunda olduğu Yabancı

Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri zorunlu

derslerini ve seçmeli dersleri ifade eder.

c) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir.

Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine

geçer. Ders kurulları nihai notu (h) bendine göre hesaplanır. Sınav sırasında o ders kurulunda

dersi olan tüm anabilim dalları, ders kurulu başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere

istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç yedi iş günü içinde ilan

edilir.

ç) Ders kurulları dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda son ders kurulu sı-

navının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi sekiz gün sonra yapılan ve o yıl okutulan

tüm ders kurullarını kapsayan sınava ders kurulları dönem sonu sınavı denir. Sınav, ölçme-de-

ğerlendirme komisyonunun desteğiyle ders kurulu başkanları tarafından hazırlanır. Sınav, öğ-

rencinin yıl içinde edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek

biçimde hazırlanır. Bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak

sayıda sorudan oluşur. Sınavın amaçları, kapsamı, yöntemi, soru biçimleri, soru sayısı, sınav

süresi eğitim komisyonu tarafından belirlenip Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla ilan

edilir.

d) Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı: Ders kurulları dönem sonu sınavı ve

ders kurulları not ortalamasıyla başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı halde ders ku-

rulları dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına gi-

rebilir. Bütünleme sınavı o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsar. Ders kurulları dönem sonu

sınavından itibaren en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte

Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-

navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan

akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Mazeret sınavı dönem koordinatörlüğü tarafından

belirlenen yeni sorularla hazırlanır. Sınav biçimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders ku-

rulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. I, II ve III’üncü dö-

nemlerde bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle

devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına

alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek zorundadır.
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f) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim

dalları, öğrenci başına düşen teorik derslerin toplam süresi dikkate alınarak ders yükleri ora-

nında soru ve not ağırlığına sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere göre dağılımı, he-

kimliğe hazırlık programı içinde yer alan toplumsal duyarlılık ve öğrenci araştırmaları programı

(TODUP) ile probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumları ve benzeri diğer eğitim uygulama-

larının değerlendirme yöntemi ve not ağırlığı eğitim komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulu

tarafından kararlaştırılarak sene başında ilan edilir. Bir ders kurulu sınavında her dersin ve

pratik sınavın kendi barajı vardır. Baraj sınırı % 50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu

oluşturan derslerin bir veya birkaçından % 50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile

o dalın toplam puanının % 50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülerek

o ders kurulu sınav notu belirlenir.

g) Ders kurulları ortalama notu: Herhangi bir dönemin not ortalamasını hesaplamak

için; o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir

dersin/kurulun/stajın AKTS kredi değeri, o dersten/kuruldan/stajdan alınan harf notunun kat-

sayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu

derslerin/kurulların/stajların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden

sonra iki hane olarak gösterilir. Ders kurulları ortalama notu hesaplanırken hekimliğe hazırlık

programı için yapılan sınav ve değerlendirmelerin nasıl hesaplanacağı eğitim komisyonu tara-

fından kararlaştırılarak eğitim dönemi başında ilan edilir.

ğ) Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Anabilim dalları

bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında ders kurulları dönem sonu ve bütünleme

sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavı notu

belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

onaylanarak kesinleşir.

h) Ders kurulları dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun % 60’ı ile

ders kurulları dönem sonu sınavında alınan notun % 40’ının toplanması ile elde edilen nottur.

Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, ders kurulları

dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğren-

cinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ders kurulları dönem sonu sınavından veya dönem sonu

bütünleme sınavından en az 50 alması ve ders kurulları dönem sonu başarı notunun en az CC

olması gerekir. Ders kurulları dönem sonu başarı notu itibarıyla başarılı olanlardan kurul notu

başarısız olan kurul notlarının harf notu CC olarak belirlenir. 

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurullarını başarı ile tamamlayan öğrenciler için dö-

nem sonu başarı notu, ders kurulları notlarına kültür dersleri notları eklenerek hesaplanır.

i) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve

kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin/kurulların/stajların ve çalışmaların tümü

dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek yarıyıl/yıl ve gerekse genel not ortalamasında

(AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında

tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu kullanılır. 

8 Temmuz 2017 – Sayı : 30118                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



j) Harf notları oluşmuş dönemlere ait bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

k) Harf notları oluşmamış dönemlere ait tamamlanmış ders/kurul/staj notları not bel-

gesinde gösterilir ancak ders/kurul/staj harf notlarının yarıyıl/yıl sonunda hesaplanacağı bilgisi

not belgesinde gösterilir ve ilgili döneme ait not ortalaması not belgesinde gösterilmez.

l) Yıl tekrarı: 14 üncü maddede ve/veya (h) bendinde yer alan bir üst sınıfa geçme kri-

terlerini karşılayamayan ve/veya ders kurulları dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem

sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sa-

yılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100

tam not üzerinden en az 65 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla

olan dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayı-

lırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu başarı

notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden ders kurulları dönem sonu sınavına girmek isteyenler,

sınavdan en az on beş gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V’inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V’inci dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) IV ve V’inci dönemlerde klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eği-

tim yılı başında ilan edilir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılabilir.

Staj sınavı

MADDE 22 – (1) IV ve V’inci dönemlerde staj sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından

belirlenen ve dönem ders programı kitapçıklarında belirtilmiş olan yöntemlerle yapılır. Sınavlar;

hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri

gibi uygulamalı, sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. Sınavlar, anabilim dalında ders veren

öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Sınav sonuçları en geç on beş iş

günü içinde ilan edilir.

(2) Staj sınavında (CC) ve yukarı harf notu alan öğrenciler başarılı sayılır.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 23 – (1) IV ve V’inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olmayan öğren-

ciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bi-

timinden en az beş gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınavlarında başarılı olmayan

öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorun-

luluğu vardır. Staj tekrarları nedeniyle uygulanacak harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre

belirlenir.

(2) IV ve V’inci dönemlerde, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile ta-

mamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında

başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, sürelere göre, dönem sonu bütünleme sınavını
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beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak

kullanabilirler. Bu hakkı kullanmak isteyen öğrencilerin girmek istedikleri sınavdan en az bir

hafta önce öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler aynı gün-

de en fazla iki sınava girebilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf programına

yerleştirilebilirler.

(3) Öğrencinin stajlardaki devamsızlık durumu ilgili anabilim dalı başkanı tarafından

stajın sonunda Eğitim Komisyonu Başkanlığına bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak de-

vamsızlık süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa

bile telafi yapmayan öğrenciler, başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj sonu sınavı ve bü-

tünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(4) IV ve V’inci dönemlerde mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir

nedenle de olsa devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, staj sonu sınavına alınmazlar ve bu

öğrencilerin stajı tekrarlamaları gerekir.

Staj notu

MADDE 24 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında

alınan nottur. Stajlardaki başarı notu (CC) ve üzeridir. Staj notları, ilgili anabilim dalı tarafından

yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir. Dekanlık tarafından ilan

edilir. Staj bütünleme sınavı notları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

Dönem notu

MADDE 25 – (1) Dönem notu, IV ve V’inci dönemde staj sonu ve bütünleme sınavında

alınan geçer notların ortalamasıdır. 

(2) Dönemin not ortalamasını hesaplamak için; o dönemde öğrencinin kayıt olduğu ve

not ortalamalarına katılan her bir stajın AKTS kredi değeri, o stajdan alınan harf notunun kat-

sayısı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer,

stajların toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak

gösterilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI’ncı Dönem Devresi Eğitim Esasları

VI’ncı dönem devresi eğitim esasları

MADDE 26 – (1) VI’ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitimin amacı; öğren-

cinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak hekimlik

mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini

en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. VI’ncı dönem devresi eğitim esasları şunlardır:

a) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Fakülte Kurulu kararı

ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların

kaydedileceği uygulama karnesi verilir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim

üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.
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c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tut-

mak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel et-

kinliklere katılmak zorundadır.

ç) VI’ncı dönemde sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına

ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki gayretleri, bilimsel toplantılardaki katılımları göz

önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Öğren-

cilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, öğrenci işleri bürosu aracılığıyla dönem

koordinatörlüğüne iletilir.

d) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Seçmeli dilim Fakülte

Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da

yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa

dilekçe ile bildirmek zorundadır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakülte-

lerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fa-

kültede yapabilir.

e) İntörnlük döneminde başarılı olmak için öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fa-

külte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu

haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir dilimin

%20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli dilimlerde

başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam

süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri birinci ve ikinci yılı, ön

lisans kademesini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ay-

rılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı

belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt

sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik bilimleri yüksek lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik bi-

limleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara

klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez.

Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde kayıt sıra-

sında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarı

ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.
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Sınav günleri ve şekli

MADDE 28 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan haller dışında ilan edildikten sonra değişti-

rilemez.

b) Sınavlar; yazılı, test veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olmak üzere teorik; yazılı

ve/veya sözlü olmak üzere pratik olarak yapılır.

c) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav başarısı ders kurulu

ve staj başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.

ç) Öğrenciler sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik

veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci E notu alır.

d) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye FF

notu verilir, ayrıca disipline ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç yedi iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar dönem koor-

dinatörü, koordinatör yardımcısı, ders kurulu veya staj başkanının oluşturduğu bir kurul tara-

fından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir, dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.

Onur/Yüksek Onur öğrenciliği

MADDE 30 – (1) Dönem ortalama notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi,

3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi kabul edilir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her öğretim yılı

sonunda ilan edilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğ-

rencilere verilmek üzere dekanlığa gönderilir.

(3) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu

kapsam dışında tutulur.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 31 – (1) Öğrenci danışmanlığına ilişkin esaslar Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

YALNIZ DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE

ASİTLERİ İLE YALNIZ TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSİT İÇEREN

KATALİZÖR İTHALATINDAN KALAN TARİFE KONTENJANLARININ

DAĞITILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen re-

çine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife

kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız

Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve

Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

ile 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.) doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen

reçine asitleri ithalatında açılan 40.000.000 kg tarife kontenjanından dağıtılan 21.361.600 kg.

sonrası kalan (bakiye) 18.638.400 kg.’ın dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit

ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450.000 kg tarife kontenjanının dağıtımı

talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan baş-

vuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına

(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde,

Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Süresi içinde yapıl-

mayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
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(3) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekir.

(4) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi

gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve ku-

ruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-

fiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine

tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya bir-

kaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kon-

tenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 3806.10 G.T.P’li doğal reçine

ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve

tungsten trioksit içeren katalizör için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal

lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da dü-

zenlenebilir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup

bu süre uzatılamaz.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip,

on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Mü-

dürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata

ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek

imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek

ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin,

ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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İthal lisansının zayii

MADDE 8 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden

düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni

ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Fiziksel olarak düzenlenen ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi

olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler

ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya

bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal

lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak

düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması

halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-

lepler değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı

(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-83

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 805.000 (Sekizyüzbeşbin) Türk Li-

rası bedelle en yüksek teklifi veren Sebahattin ÇAKIR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Sebahattin ÇAKIR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin ip-

taline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-84

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 820.000 (Sekizyüzyirmibin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Adil Akın DALGIÇ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde sa-

tılmasına, Adil Akın DALGIÇ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-85

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 8 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 810.000 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-86

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.070.000 (Birmilyonyetmişbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erhan KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Erhan KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-87

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 5 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.140.000 (Birmilyonyüzkırkbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erhan KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Erhan KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-88

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonuçları dikkate alınarak;

1- Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 759.000 (Yediyüzellidokuzbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-

sına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-

rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-89

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parseldeki 1.923,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 1.750.000 (Birmilyonyediyüzellibin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Arif Temel KAHYA’ya İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, Arif Temel KAHYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

1.705.000 (Birmilyonyediyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Çakır KOÇAK’a

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-

dedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-90

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parseldeki 1.002,00 m2 yüzölçümlü arsanın “sa-

tış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar

kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
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“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 835.000 (Sekizyüzotuzbeşbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-

sına, Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ye-

rine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-91

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsanın

“satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hu-

suslar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 757.000 (Yediyüzelliyedibin) Türk Li-

rası bedelle en yüksek teklifi veren Çakır KOÇAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Çakır KOÇAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-92

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu (eski 4 no.lu) parseldeki 1.206,00 m2 yüzöl-

çümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde

belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 913.000 (Dokuzyüzonüçbin) Türk Li-

rası bedelle en yüksek teklifi veren Adem COŞKUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-

sına, Adem COŞKUN’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 06/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-93

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarihli ve 2016/49 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi,

Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parseldeki 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsanın

“satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hu-

suslar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parselde

kayıtlı 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsanın, özelleştirme ihalesinde 87.080 (Seksenyedibinseksen)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Doğan DÖNER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Doğan DÖNER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin ip-

taline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

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

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/479 

KARAR NO : 2017/60 

SANIK : Ali YAR - Mehmet ve Sebahat oğlu, 03/04/1964 Adana 

Doğumlu Adana, Yüreğir, Kiremithane Mah. C. 29, ASN 66, 

SN. 3'de 15037290478 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : Parklarda yatar kalkar bi mekan takımından 

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Mühür bozma suçundan 1 yıl hapis cezasına iliĢkin hüküm 

metni  

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : Bi mekan takımından olup, Merniste kayıtlı adresinin 

bulunmaması ile adresinin tesbitinin mümkün olmaması 

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı 

  Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Ali Yar'ın mühür bozma suçundan TCK'un 203/1, 

maddesi gereğince 1 YIL HAPĠS ĠLE ve 5237 Sayılı TCK'un 53/1-a, c, d, e, bentlerinde yazılı 

hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c 

maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde 

hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 5237 Sayılı TCK'un 

58/6 maddesi uyarınca hüküm olunan cezanın mükerrerlere özgü infaz rejimine göre 

çektirilmesine ve cezanın infazından sona sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri 

uygulanmasına, 

45,42 TL yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 4986 

————— 

ESAS NO : 2016/157 

KARAR NO : 2016/348 

SANIK : Nevin SEVER - Ahmet ve Aysel kızı, 30.10.1958 K.Yaka 

Doğumlu, Ġzmir, KarĢıyaka, Nergiz Mah. C. 19, ASN. 278, 

SN.3'de 33409816026 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : 6100 Sk. N: 22 KarĢıyaka/Ġzmir  

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezası ile 

tecziyesine dair verilen hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına iliĢkin hüküm metni  

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : Ġfadesinde verdiği adresin olmaması, yapılan aramalara rağmen 

uzunca bir süredir bulunamaması ve Merniste kayıtlı adresinin 

bulunmaması  
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TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı 

  Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Nevin Sezer'in Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan 

dolayı 213 sy.V.UK'un. 359/a-2, 53. 63. mad. uyarınca 2 yıl hapis cezasına iliĢkin hükmün CMK 

231/5 Madde uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına CMK 231/8 madde uyarınca 

sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, CMK 231/10 mad. uyarınca denetim süresi içinde 

kasten bir suç iĢlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükümlerin ortadan kaldırılarak 

davanın düĢürülmesine karar verileceğine, Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi 

halinde ise CMK 231/11 madde uyarınca mahkemenin ilgili hükmü açıklamasına,  

Bozmadan önce 5,50 TL ve bozmadan sonraki 7 adet davetiye gideri toplamı 75,50 TL 

Yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 4987 

————— 

ESAS NO : 2015/491 

KARAR NO : 2016/768 

SANIK : Murat EFE - Mehmet ve Hacer oğlu, 13/12/1978 Ġzmir 

Doğumlu, Ġzmir, Konak, Duatepe Mah. C. 29, HN. 690, 

BSN.5'de 11978538204 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : Cennet oğlu Mah. 5699 Sk. N. 20 Karabağlar /ĠZMĠR 

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Dolandırıcılık suçundan 1 yıl hapis, 100 TL Adli para ile Özel 

Belgede sahtecilik suçundan 1 yıl hapis cezasına iliĢkin hüküm 

metni  

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiĢ olup, yapılan 

aramalara rağmen bulunamadığı yeni adresinin tesbitinin 

mümkün olmaması 

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı 

  Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Murat Efe hakkında dolandırıcılık 5237 sayılı TCK'un 

157/1, 52/1, 52/2, maddeleri uygulanmak suretiyle 1 YIL HAPĠS, 100,00 TL ADLĠ PARA 

CEZASI ve 5237 Sayılı TCK'un 53/1-a, c, d, e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum 

olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve 

kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine 

kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, Özel Belgede sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK'un 

207/1 maddesi uygulanmak suretiyle 1 YIL HAPĠS ve 5237 Sayılı TCK' un 53/1-a, c, d, e, 

bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 

madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

6 Adet davetiye gideri toplamı olan 54,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 

 4982 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/91 

KARAR NO : 2016/848 

SANIK : Ġsmet AYDINLI - Öztekin ve ġemriye oğlu, 25.01.1963 Buca 

Doğumlu, Ġzmir, Buca, Hürriyet Mah. C.12, HN. 414, BSN. 1 de 

53299147482 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : Efeler Mah. 348 Sk. N. 16/A Buca /ĠZMĠR 

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Kumar Oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 ay 15 

gün hapis ve 240,00 TL Adli Para cezasına iliĢkin hüküm metni  

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiĢ olup, yapılan 

aramalara Rağmen bulunamadığı yeni adresinin tesbitinin 

mümkün olmaması 

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı 

  Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ  : Sanık Ġsmet AYDINLI Kumar Oynanması için yer ve imkan 

sağlama suçundan 5237 sayılı TCK'un 228/1, 52/1, 62, 52/2 maddeleri uygulanmak suretiyle 2 ay 

15 gün hapis - 240,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ve 5237 Sayılı TCK'un 53/1-a, c, d, e, 

bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 

madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Yargılama giderinin terkin edilmesi gereken tutardan az olması sebebiyle hazine üzerinde 

bırakılmasına. 4983 

—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/3349 

SUÇ  : 213 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ T.  : 2011 

SANIK  : Murat Albayrak (Kamil oğlu Fatma'dan olma 20/07/1972 doğumlu) 

  314/6 Sokak No:33/C Kartaltepe Mahallesi Mamak/Ankara adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

16/09/2014 gün ve 2013/1059 E. 2014/618 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Murat Albayrak'a 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 29/03/2017 gün ve 11/2014/403505 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı Ġlan olunur. 6102/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR ―SATIġ‖ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

DUYURU 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde aĢağıda belirtilen taĢınmazlar ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DÖKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 

parseldeki 4.737,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

55.000 150 23.08.2017 

2 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 1 

parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

25.000 150 23.08.2017 

3 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 2 

parseldeki 3.301,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

35.000 150 23.08.2017 

4 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 

parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

30.000 150 23.08.2017 

5 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 44108 ada, 6 

parseldeki 1.517,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

20.000 150 23.08.2017 

6 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 44120 ada, 3 

parseldeki 533,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

10.000 150 23.08.2017 

7 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 44152 ada, 7 

parseldeki 812,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

10.000 150 23.08.2017 
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SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DÖKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

8 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 1 

parseldeki 3.096,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

40.000 150 23.08.2017 

9 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 

parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

40.000 150 23.08.2017 

10 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 60263 ada, 2 

parseldeki 9.164,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

270.000 150 23.08.2017 

11 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 

parseldeki 12.977,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz 

240.000 150 23.08.2017 

12 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111123 ada, 5 parseldeki 

1.100,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

13 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111123 ada, 10 parseldeki 

1.200,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

14 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111127 ada, 2 parseldeki 

1.018,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

25.000 150 28.08.2017 

15 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111127 ada, 9 parseldeki 

1.196,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

16 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111253 ada, 14 parseldeki 

1.646,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

40.000 150 28.08.2017 

17 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111257 ada, 2 parseldeki 

2.022,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

55.000 150 28.08.2017 
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SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DÖKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

18 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111260 ada, 3 parseldeki 

1.100,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

19 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111260 ada, 14 parseldeki 

1.193,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

20 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111262 ada, 1 parseldeki 

1.440,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

40.000 150 28.08.2017 

21 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111262 ada, 7 parseldeki 

1.047,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

22 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111262 ada, 8 parseldeki 

1.118,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

23 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111281 ada, 12 parseldeki 

2.538,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

70.000 150 28.08.2017 

24 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111281 ada, 13 parseldeki 

2.023,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

60.000- 150 28.08.2017 

25 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111283 ada, 2 parseldeki 

1.282,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

35.000 150 28.08.2017 

26 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111283 ada, 3 parseldeki 

1.398,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

40.000 150 28.08.2017 

27 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111283 ada, 5 parseldeki 

1.045,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

30.000 150 28.08.2017 

28 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Ġncek-Ġmar 

Mahallesi, 111283 ada, 6 parseldeki 

1.247,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

35.000 150 28.08.2017 
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1 - Ġhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―pazarlık 

usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla taĢınmaza teklif verebilirler. 

Birden fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - Ġhalelere konu taĢınmazlar hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 

 6162/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR PASAPORT YAZIM MAKĠNESĠ  

SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar 

Pasaport Yazım Makinesi Sarf Malzemesi teknik Ģartnamesine ve istenilen marka ve modellerine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, marka/modellerinin Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

istenilen marka ve modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6134/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi (II. 

Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 

ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Cad. No:60 18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : ÇerkeĢ/ÇANKIRI 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) KeĢif Bedeli  

    (2017 TedaĢ B.F. ile) : 730.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 51.100 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2017- Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Çankırı ÇerkeĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Hükümet Cad. 

No:60 18600 ÇerkeĢ/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6115/2-1 
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KĠREÇ TAġI TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç TaĢı Temini, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/338997 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

b) Adresi : MuĢ-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUġ 

c) Tel. ve Faks Numarası : 436 215 12 80 / 436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : SözleĢme ve ġartname esasları dâhilinde (±%20 toleranslı) 

12.000 ton kireç taĢı temin edilmesi. 

b) Teslim Yeri : MuĢ ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin Süresi : Ġlk teslimat 01 Ağustos 2017 tarihinde olmak üzere, 

Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 21.07.2017 Cuma günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MUġ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı (K.D.V. Dâhil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 21.07.2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUġ adresindeki Fabrikamız HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6166/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/44 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6142/1-1 

————— 

Niğde 1. Ġcra Müdürlüğünün 2004/4897 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6143/1-1 

————— 

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/198 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6144/1-1 

————— 

Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/111 Esas, 2017/173 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6145/1-1 

————— 

Ankara 2. ĠĢ Mahkemesinin 2010/775 Esas, 2014/533 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6146/1-1 

—— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Adı Belge No Standartlar 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Nedeni 

TÜRKAY KALĠBRASYON 

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠM 

HĠZMETLERĠ LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

27-HYB-3948 
HYB K 298/ 

ĠPTAL 
26.05.2017 

Kriter 

Ġptali 

ASUM YEMEK ANONĠM 

ġĠRKETĠ 
27-HYB-4044 TS 13075 19.04.2017 

Firma 

Ġsteği 

 6133/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6137/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.28 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017 - 162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017 - 6709 DENĠZLĠ 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Oğuz Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.07.2000 tarih ve 9559 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Bağardı Höyük ve yuğ Höyüğüne iliĢkin tescil haritasının 

koordinatlı kadastral harita kullanılarak hazırlanmadığının yapılan incelemeler sonucunda tespit 

edildiği belirtilerek, sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edildiğinin 

bildirildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

15/06/2017 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan 

incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Oğuz Mahallesinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarına iliĢkin kararımız eki koordinatlı kadastral haritanın uygun olduğuna, sit sınırları 

içerisine yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 36.01.42 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 - 124 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017 - 1699 KARS 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Çetindurak Köyünde yer alan ve tapunun 311 ve 312 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait 

taĢınmazların tescil talebine iliĢkin; Kars Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih ve 

1935 sayılı yazı ve ekleri, Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 

13.10.2015 tarih ve E.6045 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Uzmanının 08.06.2017 tarih ve 915 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve 

belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Çetindurak Köyünde yer alan ve tapunun 311 ve 312 parselinde 

kayıtlı, Herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyet ve Maliye Hazinesine ait 

taĢınmazların tescil talebine iliĢkin; söz konusu taĢınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve 

Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit 

ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine, söz konusu parsele 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhi konulmasına, koruma alanının ekte bulunan 

koordinatlı kadastral haritada belirlenen Ģekliyle belirlenmesi ve Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı 

olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, tescilli taĢınmazların bulunduğu parsel ve koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10351 MARSA-Turkey B.V. Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin

Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çanakkale ve Tekirdağ İlleri Sınırları

İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol

Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele

Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile

Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından

Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-83,

2017/ÖİB-K-84, 2017/ÖİB-K-85, 2017/ÖİB-K-86, 2017/ÖİB-K-87, 2017/ÖİB-

K-88, 2017/ÖİB-K-89, 2017/ÖİB-K-90, 2017/ÖİB-K-91, 2017/ÖİB-K-92 ve

2017/ÖİB-K-93 Sayılı Kararları

NOT: 7/7/2017 tarihli ve 30117 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal İstihdam

Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019) ile İlgili 04/07/2017

Tarihli ve 2017/22 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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


