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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muha-

faza altına alınması, elkonulması, gönderilmesi, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi, imhası
ve bu işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasına dair usul ve esas-
ları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanunun 2 ve 30 uncu maddeleri ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 38/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalet komisyonu: Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu ile bölge ad-

liye mahkemesi adalet komisyonunu,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 
c) Cumhuriyet başsavcılığı: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri Cumhuriyet baş-

savcılığı ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını,
ç) Daire: Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerini,
d) Dış birim: UYAP’a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluşları,
e) Emanet bürosu: Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde suç eşyasının muhafazası ile ilgili

faaliyetleri yerine getiren birimi,
f) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibinin tasarrufunda olan güvenli elektronik

imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin
kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılma-
dığının tespitini sağlayan, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran imzayı,
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g) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan,
bilgi, belge ve verinin saklanmasını,

ğ) Kazanç: Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun
işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi
sonucu ortaya çıkan yahut bunların karşılığını oluşturan ekonomik malvarlığı değerlerini,

h) Mahkeme: Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerini,
ı) Suç eşyası: İspat aracı olarak yararlı görülen, suçta kullanılan veya suçun işlenmesine

tahsis edilen ya da suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan, suçtan meydana gelen
ya da üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşyayı,

i) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

j) Veri: Elektronik cihaz kullanılarak üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emanet Bürosu

Emanet bürosunun kurulması, işlemlerinin denetim ve gözetimi
MADDE 4 – (1) Suç eşyası ile ilgili işlemler, Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gö-

zetim ve denetimi altında emanet bürosunca yürütülür.
(2)  Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde bir emanet bürosu bulunur. Emanet bürosunda

emanet memuru görev yapar. Emanet memurunun atanmasına lüzum görülmeyen hâllerde bu
görev, ilgili yer Cumhuriyet başsavcısının teklifi üzerine adalet komisyonunca, adalet komis-
yonu bulunmayan yerlerde bu yer Cumhuriyet başsavcısınca belirlenecek yazı işleri müdürü
veya zabıt kâtiplerinden birine geçici olarak verilir. Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsav-
cılıklarında emanet bürosu işlerine bakmak üzere ayrıca müdür görevlendirilir. Görevlendirilen
müdür ya da zabıt kâtibi kefalet altında değil ise, 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanu-
nuna göre kefalete bağlanır.

(3) Emanet bürosundaki iş ve işlemlerden,  görevlendirilen müdür ile birlikte emanet
memuru veya görevlendirilen zabıt kâtibi sorumludur.

(4) Adalet dairelerinin bulunduğu binalarda suç eşyasının muhafazası maksadıyla,
mümkün ise penceresiz, değil ise dışarıdan sökülemeyecek biçimde demir parmaklıklı pence-
reli, çift kilitli çelik ya da demir kapılı, rutubet almayan, havalandırması süreklilik arz eden ve
yangına karşı her türlü tedbirin alındığı muhkem bir yer tahsis edilir. Bu yerler kamera sistemi
ile kontrol edilir.

(5) Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belge, CD, DVD, harici bellek ve benzeri
aygıtlar yüksek güvenlikli kasada saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç Eşyası ve Suçla İlgili Ekonomik Kazancın Muhafaza Altına Alınması, 

Elkonulması, Başka Yere Gönderilmesi, Elden Çıkarılması, İadesi, 
Müsaderesi ve İmhasına Dair İşlemler

Suç eşyasının muhafaza altına alınması ve elkonulması
MADDE 5 – (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsadere-

sinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. Yanında bulunduran ki-
şinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir.
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(2) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet sav-

cısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile elkoyma

işlemini yapan kolluk görevlilerince, suç eşyasına elkonulduğuna dair bir tutanak düzenlenir.

(3) Elkoyma tutanağına; elkonulan eşyanın cinsi, miktarı, üzerindeki işaret, yazı ve nu-

maraları, tür, marka, model ve ölçü gibi benzerlerinden ayırt etmeye elverişli bütün nitelikleri,

takdir ettirilen değeri, hangi suçtan dolayı kimden, nereden ve ne suretle alınmış olduğu, so-

ruşturma evrakı numarası, hazır olan mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık ile bunların

vekil ya da müdafiinin, bilirkişi ve tanıklar ile huzurda bulunan diğer kişilerin ve elkoyma iş-

lemini yapan kolluk görevlilerinin açık kimlikleri, işlemin yeri, tarihi ve saati yazılır; ilgililerin

imzası, imza bilmeyenlerin parmak izi alınır; okuma ve yazma bilen şahısların ad, soyadı ve

adresleri kendi el yazıları ile yazdırılır, bu şekilde düzenlenen tutanak, soruşturma evrakına

eklenir.

(4) Elkonulan eşya, fiziksel özelliklerine uygun şekilde tasnifi yapılarak naylon torba,

bez torba, zarf, şişe, kavanoz veya madeni kutu gibi temiz bir yere yerleştirilir, ambalaj içine

konulur ve dikişsiz ya da içten makine dikişli torba, yekpare bez, sandık, zarf veya kutulara

yerleştirilir. Bu şekilde ambalajlandıktan sonra, ambalajın ebadına, delillerin mahiyetine göre,

tel, sicim, ip veya uygun görülen benzerleri ile bağlanıp açıldığında yeniden kullanılamayacak

derecede bozulan ve açıldığı belli olan mühür bandı, kurşun veya mum ile mühürlenir; ayrıca,

suç eşyasına bağlanan etiket üzerine eşyanın cinsi, miktarı, kimden alındığı ve soruşturma ev-

rakının numarası yazılmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir.

(5) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâ-

kimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi

hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. Elkonulan eşyanın bu süre içerisinde muhafazası için ge-

rekli tedbirler, Cumhuriyet başsavcılığınca alınır.

(6) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura Cumhuriyet başsavcılığınca gecik-

meksizin bildirilir.

(7) Elkonulan eşyanın teslim alınmasına dair işlemler Cumhuriyet savcısının talimatı

doğrultusunda emanet memurunca yerine getirilir. Bulunmadığı takdirde Cumhuriyet başsav-

cılığınca görevlendirilecek personel tarafından tutanakla teslim alınarak en kısa zamanda ema-

net bürosuna teslim edilir.

(8) Elkoyma tutanağındaki bilgilerin doğruluğundan tereddüt edilir ise teslim alan gö-

revli veya emanet memuru eşyayı getiren ile birlikte suç eşyasına ve delil özelliğine zarar ver-

meyecek şekilde mührü sökerek veya ambalajı açarak eşyayı inceleyip, bu hususu tutanakla

tespit edip, mutabakat sağlandıktan sonra yeniden mühürler.

(9) Zilyetliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâ-

kimden her zaman elkoymanın kaldırılması konusunda bir karar verilmesini isteyebilir.

(10) Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yapılan soruşturma kapsamında elkoyma

işlemi gerçekleştirildiğinde veya kovuşturma aşamasında tevdi edilen suç eşyası bakımından

da yukarıdaki işlemler aynen yerine getirilir.

Emanet kayıt işlemleri

MADDE 6 – (1) Teslim alınan suç eşyası, emanet makbuzu tanzim edildikten sonra,

etiketi üzerine, soruşturma veya kovuşturma esas kaydının sıra numarası yazılmak suretiyle

suç eşyası esas kaydına kaydedilir. 
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(2) Suç eşyası esas kaydında; sıra numarası, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma numarası,

mahkeme veya daire esas numarası, muhafaza altına alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kara-

rını veren makam ile kararın tarihi ve sayısı, eşyanın geldiği tarih ile cinsi, adeti ve vasıfları,

eşya sahibinin kimlik ve adres bilgileri, emanet parasına ilişkin bilgiler, eşyanın mahkeme veya

Cumhuriyet başsavcılığına teslim ve iade tarihleri, eşya elden çıkarılmış, iade ya da müsadere

edilmiş veya satılmış ise; kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri,

câri hesap defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düşünceler sütunları bulunur. 

(3) Elkonulan suç eşyasına mahsus makbuz düzenlenir. Emanet makbuzunda; Cumhu-

riyet başsavcılığı soruşturma numarası, mahkeme veya daire esas numarası, muhafaza altına

alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararını veren makam ile kararın tarihi ve sayısı, eşyanın

geldiği tarih ile cinsi, adedi, miktarı ve vasıfları, eşya sahibinin kimlik ve adres bilgileri, emanet

parasına ilişkin bilgiler yer alır. 

(4) Makbuzun bir nüshası soruşturma evrakına eklenir, bir nüshası ilgili kolluk birimine

verilir ve diğer nüshası kartonunda saklanır. Eşyasına elkonulanın talebi hâlinde makbuzun bir

örneği kendisine verilir.

Teslim alınmayacak suç eşyası

MADDE 7 – (1) Emanet memuru, 5 inci maddedeki usule göre ambalajlanmamış veya

mühürlenmemiş olan suç eşyasını teslim alamaz.

Suç eşyasının muhafazası 

MADDE 8 – (1) Emanet bürosunda muhafaza altına alınan suç eşyasının; vasfının,

maddî değerinin ve delil oluşturan özelliklerinin tamamen veya kısmen kaybının engellenmesi,

böylece hak kayıplarının önüne geçilmesi ve delil değeri taşıyan olguların kaybının önlenmesi

amacıyla, nitelik ve yıllarına göre tasnifinin yapılması ve buna uygun şekilde muhafaza edil-

mesi sağlanır.

(2) Emanet memuru, büronun imkânları ölçüsünde suç eşyasının depoda muhafaza edil-

diği yeri, sırayı, rafı, depoya giriş ve çıkış tarihleri de dâhil olmak üzere yapılan tüm işlemleri

gösterir şekilde barkod sistemiyle kaydeder ve buna göre yerleştirir. 

(3) Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyaları,

ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu depolama aygıtları gibi elektronik eşya, bozulmalarını

engelleyecek, nem, ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak müstakil uygun

alanlarda muhafaza edilir.

(4)  11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan ve emanete kabul edilebilecek

olan kimyasal ve biyolojik eşya için müstakil alanların oluşturulması sağlanır.

Mahkeme ve diğer resmî mercilerce incelenmek üzere istenilen suç eşyasının tes-

limi, emanet bürosuna iadesi, başka yere gönderilmesi işlemleri

MADDE 9 – (1) Emanet memuru, mahkeme ve diğer resmî daireler tarafından ince-

lenmek üzere UYAP üzerinden veya yazılı olarak istenilen suç eşyasını, üzerindeki etiketlerde

yazılı bilgiyi kapsayan bir yazı ile isteyen makama, Cumhuriyet savcısının onayıyla zimmet

kaydına görevlinin imzasını almak suretiyle teslim eder ve teslim işlemini suç eşyası kaydına

derhâl kaydeder. Mahkemelerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının isteklerini UYAP üzerinden

güvenli elektronik imzalı olarak yapmaları zorunludur.
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(2) Zorunluluk bulunmadıkça eşyanın mührü sökülmez. Ancak inceleme sırasında mü-

hür bozulur veya sökülür ise eşya yeniden usulüne uygun olarak ambalajlanıp mühürlenir, bu

durumda en az iki nüsha tutanak tutulması zorunlu olup incelenen eşya değişikliğe uğrar ise

iade tutanağında bu husus belirtilir. Söz konusu tutanaklarla birlikte eşya emanet bürosuna

gönderilir. Emanet memuru, eşyada meydana gelen değişikliği esas kaydının düşünceler sütu-

nuna işler.

(3) Emanet memuru, teslim alınmaya engel bir durumu yoksa iade edilen suç eşyasını

kabul ederek derhâl suç eşyası esas kaydına işleyip ilgili deposuna yerleştirir. Mühürlü, etiketli,

emanet makbuzu olmayan veya açma-kapama-iade tutanağı bulunmayan suç eşyası kabul edil-

mez. Gönderen makamın tespit edilen eksikliği gidermesinden sonra tekrar emanet bürosuna

iade etmesi zorunludur.

(4) İade edilmeyen suç eşyasının iade edilmeme sebebi, ilgili merciden üçer aylık fası-

lalarla sorulur.

(5) Yetkisizlik, görevsizlik, kamu davasının açılması, dava nakli veya diğer kararlar

üzerine görevli mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından emanette bulunan eşyasının

istenilmesi hâlinde suç eşyası evrakın bulunduğu yere gönderilmek üzere Cumhuriyet başsav-

cılığına tevdi olunur. Bu hâlde de suç eşyasının sayı veya ebat olarak fazlalığı veyahut da ni-

teliği gereği nakli büyük maliyetler gerektirdiği ya da taşınması sırasında da suç eşyasının zarar

görmesi muhakkak ise gönderilmeyerek ilk bulunduğu yerde muhafaza edilir.

Kıymetli eşya ve evrak ile bozulacak, değerini kaybedecek veya muhafazası zor

olan suç eşyası hakkında yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1)  Cumhuriyet başsavcılığı, emanet bürosuna tevdi edilen eşyadan,

kıymetli maden veya taşlardan mamul, antika ve sair vasıfları dolayısıyla fazla değerde olduk-

ları bilirkişi tarafından tespit olunanlar, memleket dâhilinde tedavül etmeyen paralar ile emre

veya hâmile yazılı kambiyo senetleri, emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve

aynen muhafazası gerekmeyen mütedavil paralara ait tutanakların, emanet bürosunda mevcut

kasada iyi bir şekilde muhafazası için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla bankada kasa kira-

lamak zorunluluğu doğarsa durum derhâl Adalet Bakanlığına bildirilir ve alınacak talimat dai-

resinde hareket edilir. Adalet Bakanlığının kasa kiralanmasına ilişkin talimatı üzerine bankada

kasa kiralanması ile kasanın açılıp kapanmasına ilişkin işlemler Cumhuriyet savcısının hava-

lesini içeren onaylanmış bir yazı ile mümkündür. Her iki hâlde de emanet bürosunca kasaya

giren ve kasadan çıkan eşya için giriş ve çıkış tarihlerini ve çıkış sebeplerini gösterir bir defter

tutulur. Bu defter kasa içerisinde durur, kasa en az iki kişi tarafından açılır, kapanır. Bu göreve

emanet memurundan başka kimin katılacağı Cumhuriyet başsavcılığınca tayin edilir. 

(2) Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında işlenen suçlar sebebiyle elkonulan CD,

DVD, giyim ve kitap gibi suç eşyasının sayı ve ebatları nedeniyle emanet bürosunda muhafaza

edilemeyecek olması hâlinde, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması

mümkün olan eşyadan yeteri kadar numune alınmasına müteakip geri kalan suç eşyası mahallin

en büyük mal memurluğuna gönderilir. Numunelerle birlikte elkonulan eşyanın sayı, ebat gibi

tüm bilgilerini içeren tutanak Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir. 

(3) Emanet bürosunda, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar saklanması sırasında

bozulacak veya değerlerini açık bir şekilde kaybedecek olan yahut nitelik, ebat ve sayı itibarıyla

muhafazaları zor olması nedeniyle saklanması mümkün olmayan eşya hakkında; özel düzenleme

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2016 – Sayı : 29662



bulunmayan hâllerde, soruşturma evresinde hâkimden ve kovuşturma evresinde yargılamayı

yapan mahkemeden; soruşturma veya kovuşturma sonu beklenmeksizin satılmalarına veya 18

nci maddede yazılı mercilerden birine yahut uygun görülen başka bir mercie teslim edilmelerine

karar verilmesi istenir.

(4) Bu kabilden eşya, verilecek karar doğrultusunda ve kararda gösterilen mercilere

teslim edilir veya satılır. Satış ve tevdi için yapılan masraflar cezaya veya güvenlik tedbirine

mahkûm edilen sanıktan alınmak üzere kovuşturma giderlerinden karşılanır. Eşyanın satılması

hâlinde satış bedeli,  14 üncü madde hükümleri doğrultusunda emanet bürosunca saklanır.

Emanet bürosundaki suç eşyasının başka yere gönderilmesi

MADDE 11 – (1) Emanet memurunca teslim alınan suç eşyasının, bu Yönetmelikte

yazılı hâller dışında başka bir yere nakli, Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle mümkündür.

(2) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak-

kında Kanun kapsamına giren ve elkonulan ateşli silâhlar ve miktar itibarıyla emanet bürola-

rında muhafazası Cumhuriyet başsavcılığınca sakıncalı görülen bu silâhlara ait mermilerle her

türlü patlayıcı maddeler,  cins,  tür,  marka,  model,  numara ve çap gibi benzerlerinden ayır-

maya yeterli bütün nitelikleri ve değerleriyle, kullanılmaya elverişli olup olmadıkları, soruş-

turma sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından bilirkişi marifetiyle belirlendikten ve hangi suç-

tan dolayı kimden ve nereden, ne suretle elkonulmuş olduğu tespit edildikten sonra, mahkemece

haklarında bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri ile mahallî jan-

darma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınırlar. Bu madde

kapsamına giren suç eşyasının emanet bürolarına giriş ve bu konu ile ilgili kayıt işlemleri, 6 ncı

madde gereğince yapıldıktan sonra, jandarma birlik komutanlığına ait bina ve depolarında gö-

revli adli emanet depo sorumlusu veya sorumlularına, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları veya

mahkemelerce yazılı olarak istendiğinde iade edilmek üzere, tüm bilgileri içeren bir tutanakla

derhâl teslim edilir. Bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası teslim alana verilir;

diğer nüshalarından biri emanet bürosunda, biri de Cumhuriyet başsavcılığında saklanır.

(3) Jandarma birlik komutanlığına teslim olunan eşyanın, Cumhuriyet başsavcılığı ve

mahkemelerce istenmesi hâlinde, depodan alınma ve depoya iade işlemi; jandarma birlik ko-

mutanlığına hitaben yazılıp, emanet memuru ile birlikte Cumhuriyet savcısının imzalarını ta-

şıyan ve eşyanın emanet memuruna teslimini öngören bir yazıya müsteniden yapılır. Jandarma

birlik komutanlığına teslim edilen eşya ile ilgili bilgiler, suç eşyası esas kaydındaki özel sütu-

nuna da işaret olunur.

(4) Jandarma birlik depolarına teslim olunan bu kabil suç eşyasına ilişkin kamu davaları

ile ilgili dosyaların, başka mahal mahkemelerine, görevsizlik ve yetkisizlik gibi nedenlerle

gönderilmeleri hâlinde; suç eşyasının adalet emanet depolarından geri alınarak, yetkili mah-

keme nezdindeki Cumhuriyet başsavcılıklarına bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde yol-

lanmaları emanet bürosunca sağlanır.

(5) Soruşturma ve kovuşturmanın her safhasında, jandarma birlik depolarında muha-

fazaları, miktar itibarıyla mümkün görülmeyen ateşli silâhlar ve bunlara ait mermilerle patlayıcı

maddeler, birlik komutanının başvurusu üzerine; Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili hâkim

veya mahkemeden alınacak kararla, gerektiği kadar numune jandarma birlik deposunda alıko-

nularak, jandarma birlik komutanlığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendi-

rilen ilgili birlik, bakım merkezi ile mühimmat ana depo ve bölüklerine teslim olunur.
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Kara, deniz ve hava araçlarına ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) Özel düzenleme bulunmayan hâllerde fiilen elkonulması gereken

kara, deniz ve hava araçlarının teslim alınmasına dair işlemler Cumhuriyet savcısının talimatı
doğrultusunda emanet bürosunca yerine getirilir. 

(2) Elkonulan kara, deniz ve hava araçlarının, emanet bürosuna girişi ve bu konu ile il-
gili kayıt işlemleri, 6 ncı madde gereğince yapıldıktan sonra, mahallin en büyük mal memur-
luğuna, ilgili mahkemelerce ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca yazılı olarak istendiğinde iade
edilmek üzere, tüm bilgileri içeren bir tutanakla derhâl teslim edilir. Bu tutanak üç nüsha olarak
düzenlenir. Bir nüshası teslim alana verilir, diğer nüshalarından biri emanet bürosunda, biri de
Cumhuriyet başsavcılığında saklanır. Mahallin en büyük mal memurluğuna teslim olunan eş-
yanın, Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerce istenmesi hâlinde, depodan alınma ve depoya
iade işlemi; mahallin en büyük mal memurluğuna hitaben yazılıp, emanet memuru ile birlikte
Cumhuriyet savcısının imzalarını taşıyan ve eşyanın emanet memuruna teslimini öngören bir
yazıya müsteniden yapılır. Mahallin en büyük mal memurluğuna teslim edilen eşya ile ilgili
bilgiler, suç eşyası esas kaydındaki özel sütununa da işlenir.

Parası emanete alınan kimseye verilen makbuzla ilgili işlemler
MADDE 13 – (1) Emanet memuru, emanete parası alınan kimseye verilen makbuzun

tarih ve sayısını kasa kaydının tahsilât hanesine günü gününe işler ve kaydın düşünceler hane-
sinde de esas kaydının numarası gösterilir.

Paraların bankaya yatırılması işlemleri
MADDE 14 – (1) Emanet memuru, miktarı ne olursa olsun kasa kaydına kaydettiği

memleket dâhilinde tedavül eden ve aynen muhafazası gerekmeyen paraları, suç eşyası esas
kaydındaki numarasını da belirtmek suretiyle, Cumhuriyet başsavcılığı emanet bürosu adına
faiz getirecek bir hesap ile millî bankalardan birine ayrı ayrı derhal yatırır. Bu hesapta emanet
kayıt numarası gösterilir. 

(2) Emanet bürosunun bulunduğu mahaldeki bankalar tarafından miktarının az olması
nedeniyle vadeli hesaba kabul edilmeyen paralar, millî bir bankada açılacak vadesiz hesaba
yatırılır.

(3) Hesaptan para çekilmesi, Cumhuriyet savcısının havalesini içeren onaylanmış bir
yazı ile mümkündür.

Bankaya yatırılmış olan paraların faizlerine ilişkin esaslar
MADDE 15 – (1)  14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre bankaya yatırılan paraların

faizleri, anapara ile birlikte bu Yönetmeliğin iade veya müsadereye ilişkin hükümlerine tâbidir.
Hükmün kesinleşmesinden önce iadesine veya elden çıkarılmasına karar verilen

suç eşyasına ilişkin işlemler
MADDE 16 – (1) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından emanet eşya-

sının iadesine veya elden çıkarılmasına ilişkin verilen kararlar, dosyadaki emanet makbuzu ile
birlikte en geç iki gün içerisinde Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilir.

(2) Cumhuriyet başsavcılığınca bu kararlar, suç eşyasının iadesi ya da elden çıkarılma-
sını temin amacıyla emanet bürosuna gönderilir.

(3) Suç eşyasının iadesine veya elden çıkarılmasına, teminat ya da rayiç değerinin öden-
mesi karşılığında karar verilmiş ise, bunun mahallin en büyük mal memurluğuna yatırıldığına
dair makbuz ya da belge evraka eklenir.

(4) Emanet memuru, bu kararların tarih ve numaraları ile niteliklerini suç eşyası esas
kaydındaki özel sütunlarına işler ve kararları kartonlarında saklar.
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Müsaderesine veya sahibine iadesine karar verilmiş suç eşyasına ilişkin işlemler
MADDE 17 – (1) Mahkemelerce, emanet eşyasının müsaderesine veya sahibine iade-

sine ilişkin kesinleşen karar örneklerinden biri, dosyadaki emanet makbuzu ve kesinleşme şerhi
ile birlikte bir hafta içerisinde UYAP’tan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(2) Mahkemelerce verilecek müsadere ve iade kararlarında emanet eşyanın vasfı ve
emanet numarasının belirtilmesi zorunludur.

(3) Müteakip işlemler suç eşyasının tasfiyesinin gerçekleştirilmesi amacıyla 16 ncı mad-
denin ikinci ve dördüncü fıkraları gereğince yerine getirilir.

Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve kazanç müsaderesinin konusunu oluştu-
ran malvarlığı değerleri hakkında verilen müsadere ve iade kararlarının yerine getiril-
mesine ilişkin işlemler

MADDE 18 – (1) Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve malvarlığı değerleri hak-
kında verilen müsadere ve iade kararları aşağıdaki şekilde yerine getirilir:

a) Sahibine iadesine karar verilen eşya, kimliğini ispatlamaya yeterli bir belgeye daya-
nılarak suç eşyası esas kaydındaki hanesine işaret olunarak imza, mühür veya parmak izi alın-
mak suretiyle sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline teslim ve tesellüm tutanağı ile teslim
olunur.

b) Bu işlemler, Cumhuriyet savcısının huzurunda yerine getirilir ve düzenlenen teslim
ve tesellüm tutanağına Cumhuriyet savcısı ve emanet memurunun imzaları ile şerh verilir.

c) Eşyanın verileceği yer resmî bir kuruluş ise yazı ile o dairenin amirine yahut yetkili
memuruna alındı karşılığında teslim edilir.

ç) İadesine karar verilen suç eşyası yabancı uyruklu bir kimseye ait ise müracaatı hâ-
linde kendisine veya yabancının uyruğu bulunduğu devletin sefaret veya konsolosluklarına
gönderilir. Belgesi kartonunda saklanır.

d) Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri itibarıyla müsadereye konu edilemeyen eşya,
yargılama sonunda verilen bu yöndeki karar doğrultusunda, ilgili dosyasında delil olarak mu-
hafaza edilmek üzere mahkemesine gönderilir. Mahkemeden alınacak alındı yazısının gün ve
sayısı suç eşyası kaydına işlenir. Alındı yazısı kartonda saklanır.

e) Müsadere konusu eşya veya maddî menfaatlere elkonulamadığı veya merciine teslim
edilemediği hâllerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine ilişkin verilen ke-
sinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan bulunduğu yerin en büyük mal memurluğuna
gönderilir. Bu kararların infazı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

f) Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddelerle ilgili işlemler, 21/11/1982 tarihli
ve 17875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 18/4/1988 tarihli ve 88/12850 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değer-
lendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre yapılır.

g) Müsaderesine karar verilen ve 11 inci maddede sayılan eşya hakkında, 15/2/1984
tarihli ve 18313 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahkemelerce Zoralımına Karar Verilen
veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Tür-
lü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlı-
ğına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
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ğ) Müsaderesine karar verilen diğer bilumum eşya, mahallin en büyük mal memurlu-
ğuna veya ilgileri dolayısıyla ait olduğu dairelere gönderilir.

(2) Bu maddeye göre yapılacak teslim işlemleri sonucunda, ilgili merci ve dairelerden
alınacak alındı yazısının gün ve sayıları suç eşyası kaydına işlenerek kayıt kapatıldıktan sonra
sözü geçen alındı yazıları kartonunda saklanır.

Bankaya yatırılmış paraların müsadere ve iadesine ilişkin işlemler
MADDE 19 – (1) Bankaya yatırılmış olan para hakkında verilen müsadere ve iade ka-

rarları aşağıdaki şekilde yerine getirilir:
a) Paranın sahibine iadesi, ilgilinin müracaatı hâlinde Cumhuriyet başsavcılığınca bu

hususta bankaya yazılacak yazı üzerine banka tarafından yapılır. Banka tarafından gönderilecek
iade işlemini gösteren dekonta istinaden reddiyat makbuzu düzenlenerek kaydı kapatılır.

b) Müsadere hâlinde, yine reddiyat makbuzu düzenlenerek, para, imza karşılığında ma-
hallin en büyük mal memurluğuna yatırılır; alınacak makbuzun numarası, suç eşyası esas kay-
dındaki özel hanesine işlenir ve makbuz ilgili kartonunda saklanır.

Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının takibi
MADDE 20 – (1) Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araş-

tırılması, takibi ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir:
a) Emanet memuru, emanet bürosuna teslimi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, hak-

kında herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya paraları, ilgili mahkemeden sorulmak üzere,
Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya esas kaydı sayısını ihtiva eden bir yazı ile Cumhuriyet
başsavcılığına bildirir. Mahkeme veya  daire yazı işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı
yazı işleri müdürü en geç on beş gün içinde bu eşya ve paraların ilgili bulundukları iş veya da-
vaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını, hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir suretini
de eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet bürosuna bildirirler.

b) İlgili oldukları iş veya davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal varlığı değerleri
veya paralar hakkında müsadere yahut iadeye ilişkin bir karar verilmemiş olduğunun anlaşıl-
ması hâlinde, ilgilisi veya Cumhuriyet savcısı, davayı gören ya da görmeye yetkili mahkemeden
eşya, malvarlığı değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmesini ister.

c) Müsaderesine, iadesine ya da elden çıkarılmasına karar verilen eşyanın tür, cins, ni-
telik, marka, sayı ve sair vasıflarında tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet savcısı ilgili mah-
kemeden bu konuda ek bir karar verilmesini ister; müteakip işlemler bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yapılır.

ç) Her yıl sonunda suç eşyası esas kaydında hâlen emanet bürosu uhdesinde ve sorum-
luluğunda görülen eşyanın depolardaki mevcutları ile kayıtların uyumlu olup olmadığının tes-
piti için sayım ve kontrolleri yapılır, yapılacak bu işlemler bir tutanak ile kayıt altına alınır.

Sahipleri tarafından alınmayan ve sahibi belli olmayan eşya hakkında yapılacak
işlemler

MADDE 21 – (1) İadesine karar verilmiş olup usulüne uygun meşruhatlı tebligata rağ-
men sahipleri tarafından bir ay içinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kim-
selere ait eşya en geç iki ay içerisinde satılarak bedeli millî bankalardan birinde ilgilisi adına
açılacak vadeli hesaba yatırılır. Satışa karar verecek merci suç eşyasının bulunduğu yer sulh
ceza hâkimidir.

(2) İadesine karar verilen eşyanın, sahibinin tespit edilememesi hâlinde 22/11/2001
tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun bulunmuş eşyaya ilişkin hükümlerine göre işlem
yapılır.
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(3) Satılacak suç eşyasının değerinin, satış masraflarını karşılamayacağının belli olması

hâlinde, satışa karar veren hâkimin kararı üzerine 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

(4) Teslim alınmayan kıymetli evrakın ilgili kanunlardaki zamanaşımı süresince emanet

bürosunda muhafazasına devam olunur.

Satış işlemleri

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca satışına karar verilen eşya satış işlemleri

gerçekleştirilmek üzere mahallin en büyük mal memurluğuna teslim edilir.

(2) Satış için yapılan bütün masraflar satış bedelinden karşılanır.

Gaip veya ölmüş olanlara ait suç eşyası

MADDE 23 – (1) İadesine karar verilmiş olup da sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik

kararı alınmış bulunanlara ait eşya, yetkili sulh hukuk hâkimine tevdi olunur.

Değeri olmayan eşyanın imhası işlemleri

MADDE 24 – (1) İadesine karar verilmiş olup da mahkeme kararı kendilerine tebliğ

edildiği hâlde sahipleri tarafından 21 inci maddede yazılı süre içerisinde alınmayan ve ekono-

mik değeri bulunmayan eşyanın, Cumhuriyet savcısı başkanlığında, emanet memuru ve bir za-

bıt kâtibinden oluşan komisyonca imhasına karar verilir. İmha, komisyon huzurunda yapılır

ve buna dair bir tutanak tanzim olunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen imha komisyonuna hangi zabıt kâtibinin katılacağı, adalet

komisyonlarınca, bulunmayan yerlerde kıdemli hâkim tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar ve Denetim

Emanet bürosunda tutulacak kayıtlar

MADDE 25 – (1) Emanet bürosunda aşağıda belirtilen kayıtların UYAP’ta tutulması

zorunludur:

a) Suç eşyası esas kaydı,

b) Kasa kaydı,

c) Muhabere kaydı,

ç) Zimmet kaydı,

d) Kıymetli eşya kaydı.

(2) Bu kayıtların içerdiği sütunlar, tahsis amaçlarına uygun şekilde eksiksiz olarak iş-

lenir.

(3) Kayıtlar takvim yılına göre tutulur.

(4) Bu kayıtlar UYAP’a emanet memuru tarafından güvenli elektronik imza ile onay-

lanarak işlenir.

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme

MADDE 26 – (1) Emanet bürosunca, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, suç eşya-

sının türü, hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.

(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.

(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutulmasından emanet memuru ile birlikte

müdür sorumludur.

(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni

kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
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Emanet bürosunda tutulacak kartonlar
MADDE 27 – (1) Emanet bürosunda aşağıda belirtilen karar ve işlemlerin kartonunun

UYAP’ta tutulması zorunludur. Ayrıca aşağıdaki (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kartonlar
fizikî olarak da tutulur.

a) Suç eşyasının müsaderesine dair kararlar kartonu,
b) Suç eşyasının elden çıkarılmasına, iadesine dair kararlar kartonu,
c) Emanet makbuzlarının saklanmasına dair karton,
ç) Müsaderesine karar verilen mal varlığı değerleri ve paraların mahallin en büyük mal

memurluğuna yatırıldığına dair makbuzlar kartonu,
d) Dış birimlerle yapılan yazışmaların saklanacağı karton,
e) UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın ve eşyanın teslimine ilişkin belgelerin ko-

nulduğu ve saklandığı zimmet kartonu.
Adalet müfettişlerince yapılacak denetim
MADDE 28 – (1)  Adalet müfettişleri teftiş sırasında, suç eşyasının alınması, saklan-

ması, iadesi, müsaderesi ve tasfiyesi işlemlerinde, bu ve ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine
uyulup uyulmadığını incelerler. 

(2) Adalet müfettişleri tarafından yapılan teftişte tespit edilmiş olan aksaklıklara ve
bunların düzeltilmesine ilişkin öneriler listesinin emanet bürosuna ilişkin kısmı Adalet Bakan-
lığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Denetim
MADDE 29 – (1) Emanet memurları, hesaplarını ve buna ilişkin belgelerini 17/12/2011

tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi,
Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30 – (1) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç

Eşyası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Emanet bürosunda bulunan ancak suç eşyası kaydı ile bağlantısı kurulamayan

eşyanın tasfiyesi işlemleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla suç eşyası

kaydı olmayan, üzerinde herhangi bir soruşturma veya kovuşturma ile ilgisini gösteren etiket
ya da yazı bulunmayan ve yapılan tüm inceleme ve araştırmalara rağmen sahibi tespit edile-
meyen suç eşyasının tür, nitelik, miktar ve sair evsafını gösteren listeleri Cumhuriyet savcısı
ve emanet memuru tarafından hazırlanır.

(2) Bu listeler o yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde on beş gün süreyle
asılır. Askı süresini müteakip, üzerinde herhangi bir hak talep edilmeyen eşyanın, sulh ceza
hâkimliğinden alınacak karar doğrultusunda bu Yönetmelik hükümlerine göre tasfiyesi ger-
çekleştirilir. 

(3) Bu işlemler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yardımcı doçent: Tıpta uzmanlık veya doktora unvanını kazanan ilk kademedeki
akademik unvana sahip kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuranların değerlendirilmesi için se-
çilen jüri üyelerini onaylamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“926 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerine göre en kıdemli yardımcı doçentler veya
yardımcı doçent bulunmadığı takdirde anabilim/bilim dalı başkanı ile Servis/Kısım Şefi tara-
fından görevlendirilen doçent ve profesörler aşağıda belirtilen görevleri yaparlar:”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk

Silahlı Kuvvetleri insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen yardımcı doçent kadroları
yılda iki defa ilan edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi be-
lirtilir.

(2) Başvurular, Genelkurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilir.
a) Yardımcı doçentliğe başvuruda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
1) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak,
2) Askeri personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra fiilen en az

iki yıllık kıt’a hizmetinin tamamlanmasına, son başvuru tarihi esas alınarak altı ay veya daha
az süre kalmış olmak (atamaları bu süreyi doldurmayı müteakip yapılır). Sivil personel için bu
unvanları kazandıktan sonra ilgili uzmanlık alanında en az iki yıl hizmet yapmış olmak,

3) Hakkında olumsuz kanaat bulunan askeri personel ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
Devlet memurları için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından nitelik belgesi düzenlenmiş
olmak,

4) Sivil şahıslar için askerlik ile ilişkisi olmamak,
5) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 60 puan almak,
6) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri

benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
7) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk

Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere ye-
min, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı
haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş
olmak,
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8) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz,
fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci mad-
desinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlar-
dan; askeri ve adli yargıya tâbi mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin
amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü
olmamak veya cezalandırılmamak.

b) İlan edilen kadrolarla ilgili işlemler ve müracaatlar:
1) Kadrolara başvuracak adaylar müracaat dilekçelerini, yabancı dil belgesi ile uzmanlık

belgelerinin onaylı birer suretini silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına gönderir.
2) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim has-

tanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin
yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere profesör veya doçent üç jüri üyesi ve üç
yedek üye tespit eder.

3) İlan edilen her kadro için belirlenen jüri üye kimlikleri, ilan tarihinden itibaren en
geç bir ay içerisinde Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

4) Genelkurmay Başkanlığınca; başvurusu kabul edilen adayların ve ilan edilen her
kadro için belirlenen jüri üyelerinden uygun görülenlerin kimlikleri GATA Komutanlığına gön-
derilir.

5) GATA Komutanlığı, tespit edilen jüri üyelerinden adayların her biri hakkında yazılı
mütalaalarını otuz gün içinde bildirmelerini ister.

6) GATA Komutanı, kadronun ilan edildiği birime göre fakülte dekanının, eğitim has-
tanesi komutanının, yüksekokul veya enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapıl-
ması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur.

7) Genelkurmay Başkanlığı adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin du-
rumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip
önerilen adaylardan uygun olanları yardımcı doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri per-
sonele öncelik verilir.

8) İlan edilen kadrolara Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna
tabi Devlet memuru statüsündeki personel de aynı esaslar dâhilinde başvurabilir.

(3) Yardımcı doçentlik süresi ve tekrar atanma ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtil-
miştir:

a) Yardımcı doçentler, her defasında üç yıllık bir dönem için en çok iki kez atanabilirler.
Her atama süresi sonunda, görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentlik süresi, aşağıda
belirtilen istisnalar haricinde hiçbir şekilde altı yılı geçemez.

1) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yar-
dımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri, yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzman-
lık eğitimi süresince, öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

2) Yardımcı doçentlik süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenler ile altı
aydan daha fazla süreli eğitim amaçlı olarak yurt dışına gidenlerin, dönüşlerinde, kalan süre-
lerini tamamlama hakları saklıdır. Bu durumdaki personelin atanmış oldukları yardımcı do-
çentlik kadroları ilan edilmeyerek muhafaza edilir, personelin yurda dönüşünü müteakip kalan
sürelerini tamamlamak üzere bu kadrolara atanması sağlanır.
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b) Yardımcı doçentlerin durumları, ilk üç yıllık dönem sonunda atamada aranan şartları

yitirmemiş olmak kaydı ile Akademi Kurulunda görüşülür. Üç yıl içerisindeki bilimsel ve idari

anlamdaki faaliyetleri değerlendirilerek haklarında olumlu karar verilenler GATA Komutanınca

Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir. Genelkurmay Başkanlığınca önerilen adaylar değer-

lendirilir, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak

ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler. İkinci üç yıllık dönem için atanan yardımcı doçentlerin

görev süreleri de yukarıdaki bent esaslarına göre hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri

insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen doçent kadroları yılda iki defa ilan edilerek

Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.”

“d) Genelkurmay Başkanlığı, önerilen adayların tespit edilen tutum ve davranışları, di-

siplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi

müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Atamada, askeri personele öncelik ve-

rilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Genelkurmay Başkanlığınca, yapılacak incelemeyi müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri

insan gücü planı da dikkate alınarak uygun görülen profesör kadroları yılda iki defa ilan edi-

lerek Türk Silahlı Kuvvetlerine yayımlanır. İlanda son başvuru tarihi belirtilir.”

“e) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek

üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, o birimde profesör öğretim üyesi olma-

dığı takdirde o birime yakın birimden, diğeri o birimin dışından ancak o birime yakın birimden,

üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bi-

limsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, bel-

gelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere

rapor yazarlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Asker hastanelerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla diğer has-

tanelerin uzmanlık kadrolarına,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yönerge

EK MADDE 1 – (1) Öğretim üyesi kadrolarının ilanı, seçim ve atamalarda kullanılacak

değerlendirme kriterleri ve uygulama esaslarına ilişkin diğer hususlar yönerge ile belirlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri ile

14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin

Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcıla-

rının sisteme bağlantısı ve sistem kullanımına ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışın-

dadır. Ancak, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üreti-

mine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki üretim tesisleri için de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak isteyen

rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için, 5 inci maddenin

dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine yönlendirile-

bilecek toplam kapasite için ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi

TEİAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur ve TEİAŞ’ın görüşleri

alınır. Dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ’ın bildireceği bağla-

nabilir kapasiteyi bağlantı görüşlerinin sonuçlandırılmasına esas alır. TEİAŞ, talepleri kendisine

geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2014 28896
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“(5) TEİAŞ tarafından maksimum kapasite tahsis edilmiş trafo merkezi için herhangi

bir nedenle ilave kapasite tahsis edilmesi veya yeni işletmeye alınan trafo merkezinde kapasite

ortaya çıkması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi ile TEİAŞ arasında sistem kullanım anlaşması

imzalanmasını müteakiben, bahse konu kapasite her yıl nisan, ağustos ve aralık aylarının birinci

iş günü TEİAŞ tarafından kendi internet sayfasında ayrıca ilan edilir. İlgili kapasitelere ilişkin

başvurular, ancak ilan tarihinden itibaren üç ay sonra alınmaya başlanır. 

(6) Beşinci fıkra hükmü kapsamı dışında herhangi bir nedenle trafo merkezlerinde kapasite

ortaya çıkması halinde, söz konusu kapasite İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından TEİAŞ’a bil-

dirilir. Söz konusu kapasiteler TEİAŞ tarafından takip eden ayın birinci iş günü internet say-

fasında ilan edilir ve bu kapasitelere ilişkin başvuru, İlgili Şebeke İşletmecisince ilan tarihinden

itibaren üç ay sonra alınmaya başlanır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için trafo merkezlerine doğ-

rudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz.

(8) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı; 

a) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi beş kilometreden,

projelendirmeye esas mesafesi ise altı kilometreden,

b) Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi on

kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi oniki kilometreden,

fazla olamaz.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisi, söz konusu üretim tesisinin ku-

rulacağı dağıtım bölgesi dışında yer alan başka bir dağıtım sistemine bağlanamaz.

(10) Çatı uygulamaları hariç olmak üzere her bir trafo merkezinde, 5 inci maddenin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim

tesisleri için; herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin

doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel

kişilere, tüketim tesisi sayısına bakılmaksızın azami 1 MW tahsis yapılabilir. Söz konusu gerçek

veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve varlığı halinde

bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere ilişkin bilgilerde ilgili tüzel kişinin beyanı esas

alınır. Bu beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde ilgili ger-

çek ve tüzel kişiye ait bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.

(11) Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri vasıtasıyla ku-

rulan tesisler için yapılan tüketim birleştirmelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı

kuracakları üretim tesisleri için onuncu fıkra kapsamında yapılacak tahsisler, kooperatiflerin,

kooperatif birliklerinin ve kooperatif merkez birliklerinin ortak sayıları ve tüketim ihtiyaçları

ile orantılı olarak belirlenir. Bu çerçevede ortak sayısına bağlı olarak ve her bir tüketim tesisi

ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek şekilde; 

a) 100 ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri için 1

MW’a kadar, 

b) 100’den fazla 500’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif

merkez birlikleri için 2 MW’a kadar,
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c) 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif

merkez birlikleri için 3 MW’a kadar,

d) 1000’den fazla ortağı olan kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez

birlikleri için 5 MW’a kadar, 

tahsis yapılabilir.

(12) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kurulacak olan rüzgar ve

güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek

tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücünün otuz katından fazla olamaz. Üretim tesisi ile iliş-

kilendirilen tüketim tesis veya tesislerine ilişkin aboneliği değiştirilmek istenmesi halinde, üre-

tim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin bağlantı sözleşme gücü, baş-

vuruya esas bağlantı sözleşme gücünden az olamaz, aksi halde Bağlantı Anlaşması iptal edi-

lir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“e) YEGM tarafından hazırlanacak Teknik Değerlendirme Formu,

f) Koordinatlı aplikasyon krokisi,

g) Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi

olan gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan

bilgiler,”

“(6) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen ku-

rum tarafından tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve

kendi tüketim tesisine doğrudan bağlı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin

değerlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ile Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatı

Kurum tarafından belirlenir.

(7) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programları

kapsamında; yenilenebilir enerji kaynağına dayalı, sadece kendi elektrik enerjisi ihtiyacını kar-

şılamak üzere bağlantı sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde; 

a) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tü-

ketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler,

b) Köy İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi

Bölgeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve 18/4/1972 tarihli

ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler

ve kooperatifler tarafından geliştirilen projeler, 

sekizinci fıkrada tahsis edilen kapasite kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında

kapasite tahsisi yapılacak başvuru sahipleri, İlgili Şebeke İşletmecisine Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Kurumu veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların merkez teşkilatı tarafından

verilen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programları kap-

samında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunar. Söz konusu

başvuru sahibine, mevzuatta yer alan başvuruya ilişkin yükümlülüklerin de yerine getirilmesi

halinde İlgili Şebeke İşletmeci tarafından Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilir. Bu fıkra
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kapsamında kapasite tahsisi yapılacak başvurular için İlgili Şebeke İşletmecisi ile Bağlantı An-

laşması imzalanır. Söz konusu hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılmaya hak

kazanıldığına dair sözleşme, Bağlantı Anlaşmasının imzalanmasını müteakiben otuz gün içe-

risinde başvuru sahibi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine sunulur, ilgili belgenin sunulma-

ması halinde Bağlantı Anlaşması iptal edilir. 

(8) Altıncı fıkra kapsamında kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan üretim tesisleri ve

yedinci fıkra kapsamında kurulacak üretim tesisleri için münhasıran, TEİAŞ tarafından her bir

trafo merkezi için 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilir. Tahsis edilen kapasitenin tamamlan-

ması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisince ilave kapasite için TEİAŞ görüşü alınır ve İlgili Şe-

beke İşletmecisince bu görüş çerçevesinde işlem tesis edilir. Yedinci fıkranın (a) bendi kapsa-

mında kurulacak üretim tesisleri için her bir trafo merkezinde toplam 1 MW kapasite tahsis

edilir.

(9) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan bir-

likler ve söz konusu birliklerin DSİ ile birlikte tüketim birleştirme kapsamında yapacağı baş-

vuru da yedinci fıkrada yer alan kapasite kapsamında değerlendirilir.

(10) Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu

her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı

başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Tek-

nolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına

dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için

eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru, 

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etki-

leşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için, 

YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a)

bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.

(11) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için ilgili mev-

zuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla lisanssız üretim başvurusu yapılamaz,  ya-

pılması halinde ilgili başvurular iade edilir.

(12) Lisanssız üretim başvurusuna konu üretim tesisi sahası için;

a) Rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunulması halinde,

her bir başvuru için YEGM tarafından yapılan Teknik Değerlendirmenin olumlu olması duru-

munda söz konusu başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. YEGM

tarafından yapılan Teknik Değerlendirme sonucu ilgili başvuruların birbirlerini olumsuz etki-

lemesi halinde lisanssız üretime ilişkin başvurular, bağlantı anlaşması çağrı mektubu almış

olanlar hariç reddedilir. Lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı Anlaşması Çağrı Mek-

tubu almaya hak kazanmış olması durumunda; önlisans ve lisans başvurusu revize edilme im-

kanı yoksa reddedilir, 
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b) Rüzgar ve güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans başvuru-

sunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu

almaya hak kazanmamış olması hallerinde ilgili lisanssız üretime ilişkin başvuru reddedilir,

c) Rüzgar ve güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans başvuru-

sunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu

almaya hak kazanmış olması hallerinde ilgili önlisans ve lisans başvurusu reddedilir ve lisanssız

üretime ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, aynı

günde ilgili üretim tesisi sahasında üretim tesisi kurulması için yapılan lisanssız üretim başvu-

rusunun Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu almaya hak kazanması ve önlisans ve lisans baş-

vurusunda bulunulması hallerinde lisanssız üretime ilişkin başvuru reddedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum bağlanabilir kapasitesinin tahsis edilmiş

olması halinde ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin

iade edilir, TEİAŞ görüşü sorulan başvurular, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB da-

ğıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı tarih itibariyle mevcut başvurular ile birlikte Tebliğ’de

belirlenen usule göre değerlendirilir. Birinci fıkrada belirlenen süre bu başvurularda sadece da-

ğıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin işlemleri için uygulanır.”

“(3) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurulardan; bağlantı noktası uygun bulunanlar

ile alternatif bağlantı önerilen başvurular hakkında YEGM tarafından Teknik Değerlendirme

Raporu hazırlanması için Tebliğ’de belirlenen usule göre işlem tesis edilir. Birinci fıkrada be-

lirlenen süre bu başvurularda sadece İlgili Şebeke İşletmecisinin işlemleri için uygulanır.”

“(6) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamında, birden fazla yenilenebilir enerji kayna-

ğına dayalı başvuru olması ve başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde ol-

ması hallerinde üretim tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, başvuruya konu üretim

tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücü en yüksek olan başvuruya

öncelik verilir. Ancak, başvuruların tüm kriterleri sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletme-

cisine veya varsa ilgili İl Özel İdaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınarak işlem

tesis edilir. 

(7) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvu-

rular için İlgili Şebeke İşletmecisince, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar saklı kal-

mak üzere, 7 nci madde kapsamında başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı gö-

rüşü oluşturulur.

(8) Dördüncü fıkranın (c) bendi kapsamında Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sahibi ve

Bağlantı Anlaşması imzalayan kişiler, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesis veya tesis-

lerine ilişkin aboneliği değiştirmek istemeleri halinde, üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni

tüketim tesis veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi, başvuruya esas tüketim

miktarından az olamaz, aksi halde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili il özel idaresinden su

kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun
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bulunan veya İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası öne-

risini kabul edenler ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme

Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mek-

tubu gönderilir. Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel

kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı

Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüzseksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz

konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık

veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Proje onayına yetkili

Kurum veya Kuruluş tarafından proje onayı için başvuruda bulunan kişiler ile başvuru tarihle-

rini haftalık olarak internet sayfasında ilan eder. Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda

bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları

belgeler kendilerine iade edilir.

(3) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine ikinci

fıkrada belirtilen süre içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi

kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:

a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde

alınması gereken proje onayı,

b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme

enerji verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya

tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin ön kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından temin ve tesis

edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen ihtiyaç

fazlası enerji OSB dağıtım şebekesine bağlı aynı gerçek veya tüzel kişiye ait tüketim tesisle-

rinde tüketilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Tüketim birleştirme için birinci fıkrada yer alan aynı bağlantı noktasına bağlı olma

veya elektrik enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile ölçülebilmesi şartı; organize sanayi

bölgeleri tüzel kişilikleri ile katılımcıları, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez

birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirme ve sulama birliklerinin

DSİ ile oluşturduğu tüketim birleştirmeleri için aranmaz.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Lisanssız üretim başvurusuna esas olan şartların ortadan kalktığının, bu şartların

baştan mevcut olmadığının veya yapılan talep ve işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı

beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın ilgili başvuru iade

edilir, Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu veya Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması

iptal edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tahsil edilebilecek başvuru bedeli,

b) İlgili Şebeke İşletmecisi ve görevli tedarik şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında

fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık

işletim bedeli, 

her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin İlgili

Mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır. Üretim tesisinin işletmede ol-

duğu yıla ilişkin yıllık işletim bedeli; üretim tesisinin işletmede olduğu ay sayısı dikkate alı-

narak, işletmede olduğu her takvim yılının Temmuz ve Aralık ayları son işgünü mesai bitimine

kadar görevli tedarik şirketine ödenir.”

“(5) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım bölge-

sinde bu Yönetmelik çerçevesinde bağlantı kapasitelerine ve lisanssız üretim başvurularına

ilişkin bilgileri Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın yirmi beşinde

kendi internet sayfalarında yayımlamakla yükümlüdür.”

“(9) Başvuru sahibi tüzel kişiler unvan ve nev’i değişikliklerini İlgili Şebeke İşletme-

cisine bildirir. 

(10) İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde tarım arazilerinin bir kıs-

mında tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulabilir. Ancak

ilgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama pompası kurulu gücünden fazla olamaz.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından verilen Yeraltısuyu Kullanma Belgesinin

sunulması zorunludur.

(11) İlgili şebeke işletmecilerince bu Yönetmelik kapsamında internet sayfalarında ya-

yımlanan duyurular, yıllar itibariyle aylık bazda internet sayfalarında sistematik olarak arşiv-

lenir.

(12) Geçici kabulü yapılmayan trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı için

bu Yönetmelik kapsamında başvuru alınmaz ve bağlantı görüşü verilmez.

(13) Bağlantı görüşü oluşturulmasında ve varsa alternatif bağlantı noktası için kullanı-

lacak veriler, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde başvuru sahibine

üç iş günü içerisinde yazılı olarak verilir.

(14) Kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilen kişiler tarafından, talep edil-

mesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunda yer alan

kurulu güçten en fazla yüzde on oranında eksiltme yapılabilir.
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(15) Birden çok kullanıcıya elektrik enerjisi sağlayacak şekilde tesis edilen imdat je-

neratörlerinin, kesinti durumunda ana şebekeden ayrılan şebeke üzerinden kullanıcılarına enerji

sağladığı ve bu enerjinin kullanıcı sayaçlarından geçen site, alışveriş merkezi, yerleşke ve ben-

zeri kullanım noktalarında fazla elektrik enerjisi tahakkukunu önlemek amacıyla, söz konusu

imdat jeneratörü tarafından üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi ilgili ortak tüketim sa-

yaç değerlerinden mahsup edilir. Bu fıkra kapsamındaki üretimin, ortak tüketimden fazla olması

halinde, bakiye üretim mahsup için bir sonraki aya aktarılır. Bu fıkra kapsamındaki imdat je-

neratörü ayrı bir ölçü sistemi ya da ortak tüketim sayacı üzerinden tesisata bağlanır. Her iki

durumda da çift yönlü ölçüm yapabilen sayaç tesis edilir.

(16) Bu Yönetmelik kapsamındaki rüzgar enerjisine dayalı inşa halinde veya işletme-

deki üretim tesisi sahibi kişiler; kriz, gerginlik ve harp durumlarında Genelkurmay Başkanlığı

ve/veya MİT Müsteşarlığı tarafından talep edildiğinde, Genelkurmay Başkanlığı’nın sorum-

luluğunda işletilen Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve/veya MİT Müsteşarlı-

ğı’nın sorumluluğunda işletilen sistemlere etkisi olduğu tespit edilen türbinlere ilişkin talep

edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(17) Aynı Trafo Merkezinin iki ayrı dağıtım şirketi veya dağıtım şirketi ile dağıtım lisansı

sahibi OSB tarafından ortak kullanılması halinde, lisanssız üretime ilişkin bağlantı kapasitesi,

ilgili tüzel kişilerin mevcut sistem kullanım anlaşması güçleri oranında taksim edilir.

(18) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin;

a) Hisselerinin tamamına sahip olduğu başka bir tüzel kişi ile kendi bünyesinde,

b) Hisselerinin tamamına sahip olduğu lisanssız üretim tesisi sahibi diğer bir tüzel kişi

bünyesinde,

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim tesislerinin

tamamının geçici kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi meri mevzuat kapsa-

mında gerçekleştirilir. Birleşme işlemi gerçekleşmeden bir ay önce İlgili Şebeke İşletmecisine

ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunur. Birleşme işlemi ve ilgili

mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ta-

mamlanır.

(19) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim tesislerinin ta-

mamının geçici kabulünün yapılmış olması kaydıyla, söz konusu tüzel kişinin paylarının ta-

mamına sahip olacağı tüzel kişiliklere tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde bö-

lünme işlemi meri mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Bölünme işlemi gerçekleşmeden bir

ay önce İlgili Şebeke İşletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler için başvuruda

bulunur. Bölünme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ilgili

taraflarca eş zamanlı olarak tamamlanır.

(20) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneş ener-

jisine dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesislerinin

tamamının geçici kabulü yapılana kadar, veraset dışında pay devri yapılamaz. Pay devri yapıl-

ması halinde ilgili tüzel kişiye ait Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu iptal edilir. Bu fıkra kap-

samında yapılacak pay devrinde, İlgili Şebeke İşletmecisine pay devir işlemi gerçekleşmeden
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bir ay önce bilgi verilir. İlgili tüzel kişi, pay devri sonrasına ilişkin nihai ortaklık yapısını gös-

terir bilgi ve belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine, pay devir işleminden sonra en geç on işgünü

içerisinde sunar.

(21) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin doğrudan ve dolaylı ortakları ve bu kapsama

giren gerçek kişilerin birinci derece akrabaları,

b) Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortak-

larında istihdam edilen kişiler ve bunların birinci derece akrabaları,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kontrolünde olan tüzel

kişiler,

ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu da-

ğıtım bölgesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar ve güneş

enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kW’dan fazla lisanssız üretim faaliyetinde bulunamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Usul ve esasların hazırlanması 

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 7 nci maddenin altıncı fıkrasında geçen usul ve esaslar ile

Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatı bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay

içerisinde Kurum tarafından belirlenir.

Bildirim formatı

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 31 inci maddenin beşinci fıkrasında öngörülen format, bu

maddenin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak ilan

edilir.

Mesafe, trafo kapasitesi ve bağlantı sözleşme gücü limitlerinin uygulanmayacağı

başvurular

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 6 ncı maddenin sekizinci, onuncu ve on ikinci fıkraları ile

31 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükmü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle

bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanıldığı İlgili Şebeke İşletmecisinin internet

sayfasında ilan edilen başvurular için uygulanmaz.

Kapasitelerin yayımlanması

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında

olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlantılarına ilişkin dağıtım şirketleri

ve/veya OSB dağıtım lisansı sahibi şirketler ile sistem kullanım anlaşması yapılmış trafo mer-

kezlerinin tamamına ilişkin kapasiteler, TEİAŞ tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren bir ay içerisinde internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2013 28783
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE 

YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğ-

retimine ve yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme hususlarına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununa tabi olarak kurulan yükseköğretim kurumlarında yapılan her türdeki yabancı dil öğre-

timi ve yabancı dille öğretimi kapsar.

Dayanak

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

nununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44 üncü ve 49 uncu maddeleri ile

14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının

Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe

olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

b) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

c) Seviye tespit sınavı:  Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam ede-

ceğini belirleyen sınavı,

ç) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çer-

çeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve

öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,

d) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde ve-

rildiği eğitimi,

e) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine

sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,

f) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi ve Denetim

Yabancı dil öğretiminin ve yabancı dilde öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel

kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu

ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı

dilde öğretimin amacı ise önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alan-

larına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim

programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, yüksek-

öğretim kurumları tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlilik sınavına

tabi tutulurlar. Yükseköğretim kurumları, senato kararı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ile

yeterlilik sınavını tek bir sınav veya ayrı ayrı sınavlar halinde uygulayabilir.

(2) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin

yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi se-

viyeden öğrenim göreceği belirlenir.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-

rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun

belirlediği puanla başarılı olanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendir-

meye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi

esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenir.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 7 – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt

yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gere-

ğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, yükseköğretim

kurumlarının senato kararıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen seviye tespit ve/veya

yeterlik sınavı ile tespit edilebileceği gibi, ayrı bir zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı uygula-

yarak da tespit edilebilir. Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak

ve başarmak zorundadırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o

düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak

programlanır.
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(3) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş

öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Yabancı dille öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans veya lisansüstü prog-

ramlarda senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen ya-

bancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır. Hazırlık sınıfı,

yükseköğretim kurumları arasında düzenlenen protokole istinaden, Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile kabul edilen bir başka yükseköğretim kurumunda da açılabilir.

(2) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı dil dersleri veri-

lebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak yükseköğretim ku-

rumunun senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(3) Yükseköğretim kurumları senatoları, hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil

yeterliliğinin kazandırılması ve yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine ilişkin düzenlemeleri

belirler.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda;

a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.

b) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavında başarılı olanlar ile sınavdan

muaf olanlar hariç olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış

olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi im-

kânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği

sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aran-

mayabilir.

c) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan

ilişiği kesilir.

(5) Bir programda yabancı dille eğitim verilebilmesi veya hazırlık sınıfı açılabilmesi

için;

a) En fazla otuz öğrencinin öğrenim görebileceği yabancı dil hazırlık sınıfı dersliklerinin

yeterli düzeyde işitsel veya işitsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,

b) Yabancı dil öğretimi için gerekli olan ders araçlarının yeterli miktarda mevcut ol-

ması,

c) Kısmen yabancı dilde eğitim veren programlar için yedinci fıkradaki şartları taşıyan;

1) Lisansüstü programlarda, Yükseköğretim Kurulunun lisansüstü eğitim verilebilmesi

için aradığı, alanında asgarî öğretim üyesi sayısı kadar öğretim üyesinin yükseköğretim kuru-

muna,

2) Bölüm olarak öğrenci alan lisans programlarında, her bir program için alanında en

az üçü öğretim üyesi olmak üzere kadrolu dört öğretim elemanının; fakülte olarak öğrenci alan

lisans programlarında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sayıda öğretim üyesi ve

öğretim elemanının talep edilen fakülteye,
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3) Önlisans programlarında ise her bir program için en az biri lisansüstü dereceye sahip

alanında en az üç öğretim elemanının talep edilen programa,

2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atamasının yapılmış olması,

ç) Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar için yedinci fıkradaki şartları taşıyan;

1) Bölüm veya programa ilk defa öğrenci alımında Yükseköğretim Kurulu tarafından

aranan alanında kadrolu asgarî öğretim üyesinin/elemanının tamamının,

2) Eğitime başladıktan sonra öğretim dili değiştirilmek istenen programlarda ise bölüm

kadrosundaki öğretim üyelerinin/elemanlarının tamamının,

2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atamasının yapılmış olması,

gerekir.

(6) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilmesi için her 30 öğrenci için ilgili dilde

en az bir yabancı dil okutmanının 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ata-

masının yapılmış olması gerekir.

(7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hâkim olan öğ-

retim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki

şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş ol-

ması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî

seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla

öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak

geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

(8) Yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarının yabancı dilde ders verebilmesine

ilişkin yetkinliğini ölçmek ve karar vermek için yedinci fıkranın (ç) bendinde yer alan asgarî

puanların üzerinde puan belirleyebilir ve deneme dersi de dâhil ilave şartlar getirebilir.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfında yarıyıllık ve yıllık ders kredileri, Türkiye Yükseköğ-

retim Yeterlilikleri Çerçevesinde öğrencinin hazırlık sınıfına başlangıçtaki yabancı dil düzeyi

de dikkate alınarak yükseköğretim kurumunun yetkili kurulları tarafından belirlenir.

Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim

programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
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(10) 6 ncı madde hükümlerine göre yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavın-

dan başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl

veya yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrenciler, yabancı dille verilen

önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(11) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı ola-

mayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil

bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında

başarılı olduğu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav-

ları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında üniversite senatosunun

belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelediği takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı

dille verilen önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(12) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine

yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden

öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında

başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak

bu öğrencilerden 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınavlardan başarılı olamayanlar

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu

olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî ya-

bancı dil dersleri önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil dü-

zeyi dikkate alınarak verilir.

(13) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince gör-

mekle yükümlü olduğu yabancı dil dersinde, öğrenciye Türkiye’de görmüş bulunduğu orta öğ-

retimde öğretilenin dışında başka bir yabancı dil, ancak isteğine bağlı olarak öğretilebilir.

(14) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlarda, sınavların bu ya-

bancı dille yapılması, ödev ve tezlerin bu yabancı dille yazılması zorunludur.

(15) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve

lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen

hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri

kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-

tırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğ-

rencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban

puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî

olarak yerleştirilebilirler.

(16) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü

öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
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Yabancı dille yapılan öğretimin denetlenmesi

MADDE 9 – (1) Yabancı dille yapılan öğretimin kalitesi Yükseköğretim Kurulu tara-

fından denetlenir. Yapılan bu denetim sonucuna göre Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ön-

lisans, lisans veya lisansüstü programın yabancı dille okutulması izni geri alınabilir.

(2) Bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın yabancı dille okutulmasına dair iznin

geri alınması halinde, daha önce bu programa kayıt yaptırmış olan öğrenciler, bu programı

Türkçe olarak görmeye devam edebilecekleri gibi talepleri üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede öğretim dili aynı olan eşdeğer bir programa,

eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun

için kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği prog-

rama kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce;

a) Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece yabancı bir dilde verildiği lisans, yük-

sek lisans veya doktora programında öğrenimini tamamlamış olması nedeniyle bu Yönetmeliğin

yürürlük tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında bu yabancı dilde ders veren öğretim ele-

manları, sadece halen kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yabancı dilde ders

vermeye devam edebilir.

b) Yükseköğretim kurumlarında merkezi yabancı dil sınavında ilgili dilde 80 ve üze-

rinde puana sahip olması nedeniyle yabancı dilde ders veren öğretim elemanları, kadrosunun

bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi halinde

yabancı dilde ders vermeye devam edebilir.

c) Yükseköğretim kurumları yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim ele-

manı kadrosunu, 8 inci maddede yer alan asgari şartlara uygun olarak 2017-2018 eğitim öğretim

dönemi başına kadar sağlaması gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması halinde, yüksek-

öğretim kurumlarının yetkili kurullarının teklifi üzerine programların öğretim dilinin Türkçe’ye

çevrilmesine Yükseköğretim Kurulu karar verir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınav-
larla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) ALES: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü
için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
ç) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sınavını,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,
f) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl/dönem kredi değerini,
g) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
ğ) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Program danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrencinin ders programını akademik sü-

reçlere uygun bir şekilde planlamasına rehberlik etmek üzere anabilim dalı tarafından atanan
tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanını,

i) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,
l) Tez danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasında rehberlik etmek

üzere enstitü tarafından atanan tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanını,
m) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) Mazeret komisyonu: Boğaziçi Üniversitesi Mazeret Komisyonunu,
r) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını yürütmekle görevli komiteyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.
(2) İzlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili

anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun olumlu görüşü, Senatonun
onayı ile kesinleşir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımı,
kredi değerleri, derslerin ön koşulları ve eş koşullarından oluşur.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, toplam dört krediyi aşmayacak şekilde o dersin haf-
talık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar veya uygulama saatlerinin yarısının
toplamından oluşur.

(5) Ön koşul dersi, belirli bir derse kaydolabilmek için, o dersten önce alınarak başarılı
olunması gereken derstir.

(6) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.
(7) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-

liklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun
önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

Lisansüstü öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami

süresi ise altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıldan az
olabilir, bu programların azami süresi altı yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini
başarı ile tamamlayamayanlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 1/7/1996 tarihli ve 22683
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çer-
çevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar.

(2) Doktora programının normal süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Doktora programının
azamî süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için ise on sekiz yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı
ile tamamlayamayanlar, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
öğrenim haklarından yararlanırlar.

(3) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, süreye sayıl-
maksızın alınan izinler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak
geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

(4) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler lisansüstü progra-
mın normal ve azami süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler normal ve azami eğitim ve öğretim süresine
dâhildir.

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Ancak bir eğitim ve

öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir.
Yaz döneminde eğitim ve öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir. Senato ta-
rafından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç dönemden
oluşabilir.
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(2) Bir eğitim ve öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin
süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan
edilir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz döneminde verilecek dersler, ilgili anabilim dalı tarafından be-
lirlenerek ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde, ilgili
anabilim dalının önerisiyle Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 8 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurum-
larıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçeve-
sinde yapılır.

Değişim programları
MADDE 9 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders
alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen

esaslara tabidir.
(3) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü

tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
b) Üniversitede özel öğrenci statüsünde lisansüstü ders alan öğrenci daha sonra aynı

programa lisansüstü öğrencisi olarak kabul edilmesi durumunda özel öğrenci iken BB ve üstü
bir notla tamamladığı en fazla iki dersten muaf tutulmak üzere, dersin alınışının üzerinden iki
seneden fazla süre geçmemiş olması koşuluyla ve 29, 33 ve 37 nci maddeler kapsamında ilgili
enstitü yönetim kuruluna başvurabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde,
öğrenci ilgili dersten muaf tutulur ve bu derslerin kredisi transfer kredisi gibi P notu olarak
kaydına işlenir.

c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, gerekli ise mali yükümlülüklerini
yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğ-
renci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;
1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının uygun olması,
2) İngilizce dil yeterliğinin 14 üncü maddede belirtilen şartlara uygun olması,
3) Yüksek lisans programlarından ders almak isteyenlerin lisans derecesine sahip olması

veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması, doktora programlarından ders almak
isteyenlerin bir lisansüstü programa kayıtlı olması veya bir lisansüstü dereceye sahip olması,

4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması
gerekir.
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Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 11 – (1) Anabilim dalları her yarıyılın/dönemin sonunda bir sonraki yarıyıl-

da/dönemde açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sa-
yılarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı bulun-
dukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır ve süresi içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Enstitülerin kararları
Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite tarafından ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretime giriş başvuruları, akademik takvimde
belirtilen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgeleri
belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz. Herhangi bir lisans-
üstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise, ilgili anabilim dalının
önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu o yarıyıl/dönem için söz konusu lisansüstü programın
açılmamasına karar verebilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurularda;
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini tamamlamış ve

başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında
olmaları,

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fa-
külteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip ol-
maları veya öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm koşulları sağlamaları,

gerekir.
Lisansüstü programlara kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kabul için;
a) Lisans diploması ile yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların lisans

öğrenimini başarıyla tamamlamaları,
b) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların tezli yüksek

lisans öğrenimini başarıyla tamamlamaları,
c) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları veya bu

Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları ya da hazırlık sınıfına kabul edilme
şartlarını sağlamaları,

ç) Başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen
ALES taban puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ve baş-
vurunun yapıldığı tarihte üç yıllık geçerlilik süresi dolmamış ALES puanına sahip olmaları,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT
veya GRE puanından az olmamak koşuluyla ve süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili
anabilim dalları tarafından geçerlilik süresi ve seviyesi belirlenen GMAT veya GRE puanına
sahip olmaları,

e) Doktora programına lisans diploması ile başvuracak olan adayların 4.00 üzerinden
en az 3.00 veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer bir mezuniyet not
ortalamasına sahip olmaları,

f) Doktora programına başvuracak olan adayların son üç yıl içinde YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliğinin 2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirlenen dillerin birinden YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan
almış olmaları,
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g) İlgili anabilim dalı tarafından ilgili bilim alanında adayların yeterlilik düzeylerinin
değerlendirilmesi için yapılan yazılı/sözlü sınavda başarılı olmaları ve belirlenen bilimsel de-
ğerlendirme koşullarını sağlamaları,

ğ) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm ek koşulları sağlamaları,

gerekir.
(2) Üniversiteye yapılan başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilerek

kontenjan dâhilinde kabul listesi oluşturulur ve ilgili enstitü yönetim kuruluna önerilir. Önerilen
kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve ilan edilir.

Yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş için başvuru ve
kabul

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 GNO ile ta-
mamlayan öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda aynı adlı doktora
programına, tezli yüksek lisans programına geri dönme hakkı saklı kalmak koşulu ile doğrudan
geçiş için başvurabilir.

(2) Başvurular anabilim dalı tarafından değerlendirilerek kabul listesi ilgili enstitü yö-
netim kuruluna önerilir. Önerilen kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek
karara bağlanır.

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli

olduğu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen sı-
navlardan biriyle saptandıktan sonra kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce sınavından muaf tutulacaklar
şunlardır;

a) Herhangi bir lisansüstü programına Üniversitedeki bir lisans programından mezun
olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde başvurmuş olanlar,

b) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş
için başvuranlar,

c) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, dört yarıyıl
içinde bir doktora programına başvuranlar.

(4) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl, üç dönemlik lisansüstü prog-
ramlara ise altı ardışık dönem kayıtsız olarak ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabil-
meleri için dil yeterliklerini ikinci fıkra esaslarına göre kanıtlamaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Dil yeterliklerini belgeleyemeyenler anabilim dalları ve Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjan durumuna göre en fazla bir akademik yıl sü-
reyle yabancı dil hazırlık eğitimi programına alınabilirler.

(2) Bu programa kabul edilmek için güz yarıyılında başlayacak adayların İngilizce se-
viye tespit sınavından en az orta düzeyde, bahar yarıyılında başlayacak olan adayların ise ileri
düzeyde sonuç almış olmaları gerekir.

(3) Yabancı dil hazırlık programına kabul edilen söz konusu öğrenciler, 15/11/2011 ta-
rihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yük-
sekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dil öğrenimine alınır.

(4) İngilizce seviye tespit sınavında anabilim dalının ilan ettiği seviyenin altında sonuç
alarak başarısız olanların, başvurdukları programlara kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Bilimsel hazırlık programı, öğrencilerin başvurdukları lisansüstü

programa başlamadan önce eksikliklerini gidermek amacıyla almak zorunda oldukları bilimsel
hazırlık derslerinden oluşur.
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(2) Aşağıdaki niteliklere sahip aday öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınabilir;
a) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı

alanlarda almış olanlar,
b) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı

bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar,
c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda

almış olanlar,
ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında

aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.
(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, formasyonla-

rındaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri için, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından en çok ardışık iki yarıyıllık/dönemlik bilimsel hazırlık süresi tanı-
nabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı tüm bilimsel
hazırlık derslerini içermesi zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık programında sadece bilimsel hazırlık dersleri alınır. Bilimsel ha-
zırlık dersleri ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri kredili olarak alınır. Bu derslerin lisans seviyesinde olması
durumunda 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniver-
sitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not sistemi geçerlidir. Ancak bu
derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet GNO'suna katılmaz. Öğrencilerin lisansüstü
program kapsamındaki derslerine kayıt yaptırabilmeleri için bilimsel hazırlık programının tüm
derslerini başarı ile ve en az 2,50 GNO ile tamamlamaları gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık süresi içinde alınan derslerin herhangi birinden F notu alınması
veya bilimsel hazırlık süresi sonunda GNO'nun 2,50'nin altında olması durumunda aday öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü
programının normal ve azami sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

Senato tarafından belirlenen esaslara göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesin-

leşmesi için:
a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora program-

larına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının tezli yüksek lisans diplomasına, lisans prog-
ramlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip ol-
ması gerekir.

b) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan
anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla/döneme bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil kendilerine verilen belgelerin
tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine
getirilmesi gerekir.

(3) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi ol-
ma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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Yarıyıl/dönem kaydı
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde

kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.
(2) Yarıyıl/dönem kaydının yapılabilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yüküm-

lülüklerin akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getirilmesi gerekir.
(3) Kayıtlı bulunduğu anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, öğrenciyi her
yarıyılda/dönemde alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir, yönlendirir ve yarıyıl/dönem kay-
dını onaylar. Akademik kaydın tamamlanması için öğrencinin programını danışman onayına
göndermesi ve danışmanın onaylaması gerekir.

(4) Akademik kaydını tamamlamış öğrenci akademik takvimde ilan edilen ders ekle-
me/bırakma dönemi içinde danışman onayı ile ders programında değişiklik yapabilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvim-
deki ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler.

(6) Kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin ya-
rarlandığı haklardan yararlanamazlar.

Dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri hariç, derslerden

çekilebilir.
(2) Dersten çekilme başvurusu akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
(3) Dersten çekilme için danışman onayı gerekir.
(4) Gerekli durumlarda enstitüler bu konuyu enstitü yönetim kurulu kararı ile düzenle-

yebilirler.
İzinli ayrılma
MADDE 20 – (1) Kayıtlı öğrencilere, kabul edilebilir mazeretlerinin varlığı halinde,

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla iki yarıyıl/dönem izin verilebilir. Verilen izin
süresi, eğitim süresine sayılır. Ancak askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresine
sayılmadan izin verilir. Ağır sağlık sorunları ve benzeri hallerde de ilgili enstitü yönetim kurulu
süreye sayılmadan izin verebilir. Zorunlu hallerde izin süresi ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Belirli bir süre için başka bir kurumda öğrenim görmek veya araştırma yapmak
amacıyla izin almış öğrencilerin Üniversite dışında geçirdikleri sürenin toplam sürelerine sa-
yılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin transfer edilmesi ve özel durumlarda Üniversite dı-
şında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin toplam süresinden düşülmesi gibi hususlar,
öğrencilerin Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, izin sürelerinin bitiminde, takip eden kayıt döneminde kayıtlarını yap-
tırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl/dönem izin verilmiş öğrencilerden
birinci yarıyıl/dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü
yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl/dönem içi/

dönem sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl ba-
şında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.
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(4) En az bir ara değerlendirme sonucu dersten çekilme dönemi öncesi ilan edilerek
öğrencilere dersteki başarı durumları hakkında bilgi verilir.

(5) Proje, tez ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem ba-
şında öğrencilere açıklanır. Bu derslerin dışında tüm dersler için yarıyıl/dönem sonunda bir sı-
nav yapılır. Bu sınava girebilme koşulları ve bu sınavın ders notuna katkısı, yarıyıl/dönem ba-
şında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(6) Yarıyıl/dönem sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır.
İlan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin
son gününe kadar değiştirilebilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 22 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde bilimsel hazırlık ders-

leri dışında aldıkları lisansüstü dersler için aşağıdaki not veya işaretlerden birisi verilir:
Not Açıklama Ağırlık
AA Pekiyi 4,00
BA Çok iyi 3,50
BB İyi 3,00
CB Yeterli 2,50
CC Orta 2,00
F Başarısız 0,00
P Geçer

İşaret Açıklama
E Tekrar sınava girer
I Eksik
NP Yarıyıl/dönem sonu sınavına girmedi
NC Kredisiz
R Ders tekrarı
L İzinli
TP Tez çalışması devam ediyor
W Dersten çekilmiş
Q Yeterliğe hazırlanıyor
RM Bilimsel hazırlık programı dersi
PP Tezini tamamlamış olup anabilim dalında belirtilen diğer şartları yerine getiriyor
X Değişim programında
(2) Yukarıdaki tabloda yer alan not veya işaretlerden:
a) AA-CC notları aşağıdaki durumda verilir.
1) Öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin

öğretim elemanı tarafından verilir.
2) Tanınan süreler içerisinde eksikleri tamamlanan I işareti alınmış ders için öğretim

elemanı tarafından verilir.
b) F notu aşağıdaki durumda verilir.
1) Lisansüstü öğrencilerinin devam ettikleri tüm lisansüstü derslerinde, dersin öğretim

elemanının belirlediği yarıyıl/dönem sonu notunun CC'den aşağı olması halinde, dersin öğretim
elemanı tarafından verilir.

2) Yarıyıl/dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrencilere öğretim
elemanı tarafından verilir.

3) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlanmadı-
ğını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.
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4) Tez çalışmalarının yetersiz görüldüğü yarıyılın sonunda tez danışmanı tarafından
verilir.

5) Tez jürisinin başarısız bulduğu teze, tez danışmanı tarafından verilir.
6) Tanınan süre sonunda tamamlanamayan teze, ilgili tez danışmanı tarafından verilir.
7) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdür-

lüğü tarafından verilir.
8) Mazeret komisyonu kararının olumlu olmasına rağmen öğrencinin mazeret sınavında

başarısız olması ya da mazeret sınavına girmemesi durumunda ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından verilir.

c) P notu aşağıdaki durumda verilir.
1) Öğrencilerin Üniversitede kayıtlı oldukları lisansüstü programına kabul edilmeden

önce başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından, ilgili
enstitü yönetim kurulunun transferini onayladığı dersler için, ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından verilir.

2) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış bir dersin tamamlandığını gös-
termek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında başka yükseköğretim
kurumlarından alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından verilir.

4) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre transferi onaylanan dersler
için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

5) Tez jürisinin onayladığı tezle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.
ç) E işareti, öğrenciye lisansüstü derslerinde CC veya F, lisans derslerinde DD veya F

notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava
girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu lisansüstü derslerde CC, lisans derslerinde
DD, aksi takdirde F olur.

d) I işareti, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim ele-
manının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitire-
meyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Bu işareti alan öğrenciler, akademik tak-
vimde belirtilen sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamam-
lamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri Kayıt İşleri Şube Mü-
dürlüğü tarafından F notuna çevrilir. Ancak süre bitmeden öğretim elemanının başvurması ko-
şuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre daha ve-
rilebilir. Kendilerine tanınan ek süre içinde eksikleri tamamlayamayan öğrencilerin I işareti
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna çevrilir. Kendilerine tanınan süreler içerisinde
eksiklerini tamamlayan öğrencilerin I işareti öğretim elemanı tarafından AA-CC notuna çev-
rilir.

e) NP işareti aşağıdaki durumda verilir.
1) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl/dönem sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere öğretim

elemanı tarafından verilir. Bu durumda öğrencilere 24 üncü madde hükümleri uygulanır.
2) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdür-

lüğü tarafından F notuna çevrilir.
3) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ve öğrencinin mazeret sınavında

başarılı olması halinde dersin öğretim elemanı tarafından lisans seviyesindeki derslerde AA-DD
notlarına, lisansüstü seviyesindeki derslerde AA-CC notlarına çevrilir.

4) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ancak öğrencinin mazeret sınavında
başarısız olması veya sınava girmemesi halinde NP işareti dersin öğretim elemanı tarafından
F notuna çevrilir.

f) R işareti, öğrencinin 25 inci maddeye uygun olarak dersi tekrar ettiğini belirtmek
için öğrenci ve/veya Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.
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g) NC işareti, danışmanın onayıyla dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu ders-
lerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan dersler, ders ekleme-bı-
rakma süresinin bitiminden sonra krediliye çevrilmez.

ğ) L işareti, 20 nci maddeye uygun olarak izinli sayılan öğrencinin yarıyıl/dönem du-
rumunu belirtmek üzere Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

h) TP işareti, lisansüstü teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının başarıyla sürmesi
halinde, tez danışmanı tarafından verilir.

ı) W işareti, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri dışında, akademik takvimde be-
lirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla dersten çekilen öğ-
rencilere Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilir.

i) Q işareti, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan dok-
tora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta oldukları yarıyıldaki durumlarını belirtmek
için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

j) RM işareti, lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık programında aldıkları dersleri
belirtmek için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan işarettir.

k) PP işareti, tezini tamamlamış olup, anabilim dalı programında belirtilen diğer şartları
yerine getirmek üzere kayıt olmuş öğrenci için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kulla-
nılan işarettir.

l) X işareti, 9 uncu maddeye uygun olarak değişim programlarında eğitim gören öğ-
rencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23 – (1) Yarıyıl/dönem sonu notları, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde öğretim elemanları tarafından verilerek kesinleşir ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tara-
fından ilan edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde verilmeyen notlar ve nota çevrilmeyen
E, I ve NP işaretleri F notuna dönüşür.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde dersin notu dersi veren öğretim ele-
manının başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin
alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine
kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Notlardaki yanlışlıklar süresi içinde giderilme-
diği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Sınavlara katılmama
MADDE 24 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından

birine veya bir kaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversitenin mazeret komis-
yonunda görüşülmek üzere, ilgili belgelerle birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru
yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite Mazeret Komisyo-
nunda incelenir ve karara bağlanır.

(3) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirlenen sürelerde ma-
zeret sınavlarına katılma hakkı verilir.

(4) Uzayan hastalık gibi olağanüstü sebeplerle mazeret sınavına giremeyen öğrenci
ilgili enstitü yönetim kuruluna dilekçe ile ek süre ve sınav hakkı için başvurabilir. Başvurusu
kabul edilerek sınava giren öğrencinin notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile dersin alın-
dığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(5) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye
uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
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Ders tekrarlama
MADDE 25 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrar-

lamak zorundadırlar. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, ilgili
enstitü yönetim kurulu F alınmış zorunlu bir dersin başka bir dersle ikame edilmesine, ders
tekrarının ertelenmesine, ders alınmışsa öğrencinin dersten çekilmesine izin verebilir.

(2) Öğrenciler F notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine
geçecek bir başka seçmeli dersi R işareti ile almak zorundadır.

(3) Notlu ve kredili alınan ders sadece notlu ve kredili bir ders ile tekrar edilir.
(4) Öğrenciler CC ve CB notu almış oldukları lisansüstü dersleri ile DD, DC, CC ve

CB notu almış oldukları lisans derslerini danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilirler.
(5) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Önceki

not öğrencinin akademik kayıtlarında belirtilir.
(6) 6 ncı maddede belirtilen azami sürelerde diploma alamayan öğrencilerin, programda

değişiklik olduğunda veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi durumunda,
kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha önce ba-
şarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği ilgili anabilim dalı tarafından
belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kredili olarak alınmış olan dersler
yeniden alındıklarında kredili ve R işareti ile alınır.

(7) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için sekiz ya-
rıyıl, doktora için on dört yarıyıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerinin yeniden alın-
ması gerektiğine öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalının önerisi ile ilgili enstitü yönetim
kurulu karar verir. Kredili olarak alınmış olan dersler yeniden alındıklarında kredili ve R işareti
ile alınır.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

dersler için hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için he-
saplanan GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar ilgili derslerden alınmış notların karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin
kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5'ten küçükse 0’a yuvarlanır; 5 veya
5'ten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Not tipi P/F olan derslerin kredisi öğrencinin tamamladığı toplam krediye dâhil edi-
lir, ancak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Bu programların nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim da-
lının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, not tipi P/F, kredisi sıfır olan
bir adet seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. Kredili olarak alınacak derslerden en
çok iki tanesi, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu 400 kodlu Üniversitenin
lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans
öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim
elemanını program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencilerin her yarıyılda
alacağı dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencilerin kabul edildiği yüksek lisans prog-
ramına uygun olarak belirler.
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(3) Bir tezli yüksek lisans öğrencisi programında öngörülen kredi tutarının en çok ya-
rısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından
ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü
derslerini transfer ederek

tamamlayabilir.
(4) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.
(6) Transfer edilen derslerin kredi toplamının programın mezuniyet kredisinin dörtte

birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami sürelerinden
bir yarıyıl düşülür.

Tezli yüksek lisans programında süre ve başarı
MADDE 29 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, tezli yüksek lisans programının normal ve

azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresi sonunda tamamlayamayanlar, Lisans-

üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Öğrencilik hakları Üniversitenin
ilgili kurulları tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tez danışmanı görevlendirilmesi
MADDE 30 – (1) İlgili anabilim dalının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından her öğrenciye en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalından doktoralı
ve tam zamanlı bir öğretim elemanı tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının ni-
teliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda doktora derecesine sahip ikinci
bir tez danışmanı eş danışman olarak görevlendirilebilir. Tez konusu, tez danışmanlarının gö-
revlendirilmesi sırasında anabilim dalı önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
lanır.

Yüksek lisans tezi
MADDE 31 – (1) Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt

yaptırmak zorundadır. Tezden üst üste iki kere F notu alan veya ardışık iki yarıyıl kayıtsız kalan
öğrenci tez danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi
hazırlar. Bu durumda ilgili enstitü yönetim kurulu yeni bir tez danışmanı görevlendirebilir.

(2) Ders yükümlülüğünü tamamlayan öğrenciye ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili ana-
bilim dalının görüşünü alarak, bir yüksek lisans tez jürisi görevlendirir. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı ve en az biri Üniversitedeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek-
öğretim kurumundan tam zamanlı, tümü doktoralı üç kişiden oluşur. İki danışman olması du-
rumunda jüri, ikisi öğrencinin danışmanları, en az ikisi Üniversitedeki başka bir anabilim da-
lından veya başka bir yükseköğretim kurumundan tam zamanlı, doktoralı beş kişiden oluşur.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(3) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden
oluşur. Tez savunmasının tarihi en geç 15 gün öncesinde ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez
savunmasının sunum bölümü herkese açıktır. Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç gün
içerisinde ilgili enstitüye bildirir.

(4) Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez konusu veya yeni bir danışman verilebilir. Bu durumda
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ilgili anabilim dalı, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir tez danışmanı görevlen-
direbilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek
lisans programı var ise, anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, jüri tarafından verilen ve üç ayı aş-
mayan süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen
ek düzeltme süresi sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edil-
meyen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni
bir tez konusu verilir. Bu durumda, ilgili anabilim dalı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
yeni bir tez danışmanı görevlendirebilir. Verilen ek düzeltme süresi sonunda savunmasını yap-
mayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin talepte bulunması halinde ve
aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise anabilim dalının tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona er-
dirilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak
için tezinin ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış üç kopyasını tez savunmasın-
dan sonra en geç otuz gün içerisinde ilgili enstitüye teslim eder.

(7) Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak kazanamayan öğrenciler-
den, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla gerekirse, her se-
ferinde bir yarıyılı aşmayan ek süre verilerek yeniden ders almaları istenebilir ve yeniden teze
kaydolabilirler. Anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konu-
sunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla, en az 10 adet kredili ders ile not tipi P/F, kredisi sıfır olan bir adet dönem projesi der-
sinden oluşur. Dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl/dönem sonunda öğrenci yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi, lisans öğre-
nimi sırasında almamış olduğu 400 kodlu Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans
öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını
program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda/dönemde ala-
cağı dersleri bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına
uygun olarak onaylar.

(3) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok
yarısını danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından
ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü
derslerini transfer ederek

tamamlayabilir.
(4) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.
(6) Transfer edilen derslerin kredi toplamının, programın mezuniyet kredisinin dörtte

birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami sürelerinden
bir yarıyıl/dönem düşülür.
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Tezsiz yüksek lisans programında süre ve başarı
MADDE 33 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, tezsiz yüksek lisans programının normal

ve azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi sonunda tamamlayamayanlar, Lisans-

üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanırlar.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezli

yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Başvuru koşulları anabilim dalının öneri-
siyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belir-
lenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yöne-
tim kurulu tarafından kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler ilgili anabilim dalının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezsiz yüksek lisans
programına geçiş için başvurabilir. Başvuru koşulları anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir ve ilan edilir.
Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim
dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programı
MADDE 35 – (1) Bir doktora programının yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili anabilim

dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Doktora programında ders yükü
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için doktora programı, toplam

21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili lisansüstü ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için dok-
tora programı ise 42 krediden az olmamak üzere en az 14 adet kredili lisansüstü ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak öğrenciye ilgili anabilim dalının öne-
risi ile aynı anabilim dalından tam zamanlı bir öğretim üyesini program danışmanı olarak gö-
revlendirir. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri bu Yönetmelik hü-
kümlerine ve öğrencinin kabul edildiği doktora programına uygun olarak belirler.

(3) Lisans dersleri doktora programının ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(4) Bir doktora öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını, da-

nışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;
a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından

ders alarak,
b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü

derslerini transfer ederek
tamamlayabilir.
(5) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
(6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.
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(7) Söz konusu transfer edilen derslerin kredi toplamının, programın mezuniyet kredi-
sinin dörtte birini aşması halinde öğrencinin derslerini tamamlaması gereken normal ve azami
sürelerinden bir yarıyıl düşülür.

Doktora programında süre ve başarı
MADDE 37 – (1) 6 ncı maddede belirtilen, doktora yüksek lisans programının normal

ve azami sürelerinin uygulamasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu sürelerin sonunda öğrencilerin, programlarında öngörülen dersleri en az 3,00
GNO ile tamamlamaları gereklidir. Aksi halde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-
kümleri çerçevesinde öğrenim haklarından yararlanmak suretiyle, bu koşulu sağlayana kadar
F, CC ve CB notları aldıkları dersleri tekrarlayarak kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(3) Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile ta-
mamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Doktora programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 38 – (1) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka ana-

bilim dalından yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi
ile doktora programına başlamış öğrencilerin aynı anabilim dalının varsa aynı adlı tezsiz yüksek
lisans programı için gerekli gördüğü derslerden en az 7 adet kredili dersi başarıyla ve en az
3,00 not ortalaması ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde
söz konusu tezsiz yüksek lisans programına geçmelerine ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla onay verilebilir. Bu durumda doktora programında alınan yu-
karıda anılan dersler ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka anabilim dalından
yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi ile doktora prog-
ramına başlamış öğrencilerden, gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları koşuluyla, yeterlik sınavında veya doktora tezinde başarılı olamayanlar eğer
aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise başvuruda bulunarak aynı
programın tezsiz yüksek lisans programına ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararıyla geçebilirler.

Doktora tez danışmanı görevlendirilmesi
MADDE 39 – (1) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-

cilere en geç üçüncü yarıyıl başına kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilere en geç
beşinci yarıyıl başına kadar, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayıyla ilgili anabilim dalından tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görev-
lendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda,
doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak görevlendirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin doktora yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Öğrencinin programa başladığı tarihten itibaren kayıtlı olup olmadığına bakılmaksı-

zın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın, lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavını başarmak
zorundadır.

b) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora ye-
terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda doktora yeterlik komitesi üyeleri programların bağlı
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olduğu anabilim dallarından seçilir. Diğer enstitülerde yeterlik komiteleri ilgili enstitü öğretim
üyeleri arasından belirlenir. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla biri tez danışmanı, diğeri Üniversite dışından tam zamanlı bir öğretim
üyesi ve en az ikisi ana bilim dalından öğretim üyesi olmak üzere tümü doktoralı beş kişilik
sınav jürileri oluşturur.

c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-
terlik komitesi, sınav jürisinin önerisini ve öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendi-
rerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Komitenin bu
kararı sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında ba-
şarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde yeterlik statüsü ile kayıt olarak tekrar sınava alınır.

ç) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciden ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kre-
disiz yeniden ders/dersler alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sı-
navına yeniden girerler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin en geç yedinci ya-
rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavında başarılı olamaması durumunda, öğrencinin programının kredili alınmış tüm
derslerini R işareti ile yeniden alması zorunludur.

d) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde takip eden iki yarıyıl içinde yeterlik
kaydı yaptırmayan ya da yaptırdığı halde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin programının
tüm derslerini yeniden alması zorunludur.

e) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek koşuluyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için bu dersleri başarıyla tamamlaması
gereklidir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezine kayıt yaptırır.
Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay

içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir tez
izleme komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan komitede tez danışmanından başka,
ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda ikinci tez danışmanı isteği üzerine komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katıla-
bilir. Sonraki dönemlerde ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla
tez izleme komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Tez izleme komitesi, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır.
(3) Öğrencinin ilgili yarıyıldaki tez notu tez izleme komitesi görüşü alınarak tez danış-

manı tarafından belirlenir.
Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini savunmayan öğrencinin
tez notu F olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün
önce komite üyelerine ulaştırır. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye
bildirir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı seçme hakkına
sahiptir. Yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı belirlenen öğrenci için yeni bir tez izleme
komitesi görevlendirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay
içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini
savunabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisini sa-
vunmamış öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.

(2) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci takip eden iki yarıyıl içinde, kayıtlı
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen yarıyıllar dâhil, tez önerisi vermediği
takdirde yeterlik sınavını tekrarlar.
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(3) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına takip eden iki yarıyıl içinde, kayıtlı
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen yarıyıllar dâhil, başlamayan öğren-
cilerden yeniden tez önerisi savunması istenir.

Doktora tezi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencileri, 6 ncı maddede

belirtilen azami süreler içerisinde tezini başarıyla savunmak zorundadırlar. Bu süre doktora
programına ilk kayıt oldukları yarıyılda başlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, her yarıyılda bir kere olmak üzere, yılda iki kez
toplanan tez izleme komitesine toplantı tarihinden en az bir ay önce o ana kadar yaptığı çalış-
malarının özetini ve bir sonraki dönemin çalışma planını içeren bir yazılı rapor sunar. Öğren-
cinin tez çalışması Komite tarafından değerlendirilerek sonuç bir tutanakla ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci başarılı bulunursa TP işareti, başarısız bulunursa F notu tez danışmanı tarafından
yarıyıl sonunda Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez çalışmasından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez F notu alan veya üst
üste iki yarıyıl kayıtsız kalan öğrenci yeterlik sınavını tekrarlar.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını 14 üncü maddede belirtilen sürede tamamlayamadığı için
tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en
fazla altı kez ek süre verilir. Ek süre verilmemesi durumunda öğrenci yeterlik sınavına yeniden
girmek zorundadır.

(5) 37 nci maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar
ile 6 ncı maddede belirtilen süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanu-
nun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez savunması
MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, hazırladığı tezi Senato tarafın-

dan belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere doktor unvanına
sahip beş kişiden oluşur. Eş danışman olduğu durumlarda, oy hakkı olmaksızın savunmaya ka-
tılabilir. Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(2) Doktora tezinde adayın;
a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması
koşullarından en az birini yerine getirmiş olması zorunludur.
(3) Aday, jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasının tarihi en geç 15 gün öncesinde

ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunmasının sunum bölümü herkese açıktır. Tez sa-
vunması sonunda jüri, doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir ve bu kararını, en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir.

(4) Tezi reddedilen adaya ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Gerekirse yeni tez danışmanı görevlendirilir. Ayrıca, bu
durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, yeni
ders veya dersler alması da istenebilir. Bu durumdaki öğrenci istenen ders veya derslerini ba-
şarıyla tamamladıktan sonra tez önerisi savunmasını yaparak programına devam eder.

23 Mart 2016 – Sayı : 29662                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



(5) Tezi hakkında düzeltme kararı alınan öğrenci, jüri tarafından verilen ve altı ayı aş-
mayan süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu ikinci sa-
vunmada da tezi kabul edilmeyen öğrenciye ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Gerekirse yeni tez danışmanı görevlendirilir.
Ayrıca, bu durumdaki öğrencilerden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni ders veya dersler alması da istenebilir. Bu durumdaki öğrenci istenen ders veya
dersleri başarıyla tamamladıktan sonra tez önerisi savunmasını yaparak programına devam
eder.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, doktora derecesine hak kazanmak için te-
zinin ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış üç kopyasını tez savunmasından son-
ra en geç otuz gün içinde ilgili enstitüye teslim etmelidir. Tez savunmasında başarılı olan, varsa
anabilim dalının diğer isteklerini yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan aday,
doktora derecesi almaya hak kazanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet
MADDE 45 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olup, diploma

almaya hak kazanabilmesi için;
a) Yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi,
b) Kayıtlı olduğu lisansüstü program çerçevesinde aldığı dersleri en az 3,00 GNO ile

tamamlaması,
c) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tezini başarıyla tamamlaması,
ç) Kredili veya kredisiz aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlaması,
d) İlgili anabilim dalı tarafından belirtilmiş olan diğer şartları yerine getirmesi
gerekir.
(2) Mezuniyet ortalamaları hesaplanırken, bilimsel hazırlık derslerine ait notlar hesaba

katılmaz.
(3) Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.
Diplomalar
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması,

gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.
(2) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamam-

layan öğrencilere ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan ve mezun olduğu prog-
ramın adının belirtildiği diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yö-
netim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı lisans ve li-

sansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki
dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim,
öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında

yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
b) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
c) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
g) Yüksekokul (YADYOK): Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Düzey tespiti
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul

edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul
edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar, zorunlu olarak hazırlık eğitimi alırlar. Aka-
demik yıl başlamadan yapılan bir düzey belirleme sınavı sonucunda öğrencilerden İngilizce
bilgisi başlangıç seviyesinde olanlar Program 1’e, alt orta düzeyde olanlar Program 2’ye, orta
düzeyde olanlar Program 3’e ve ileri düzeyde olanlar Program 4’e yerleştirilirler.

(2) Lisansüstü öğrencileri, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki şartlar doğrultu-
sunda hazırlık eğitimi alabilirler.

Eğitim süresi, devam zorunluluğu ve mazeret
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Başarı, o yıl içinde kış, ba-

har, yaz ve güz dönemlerinde yapılan yeterlik sınavları ile belirlenir. Bir yılın sonunda İngilizce
yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler Senato tarafından akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılacak İngilizce yeterlik sınavlarına katılabilirler. Öğrenci isterse İngilizce yeter-
liğini Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile kanıtlar. Azami iki yıl içinde İn-
gilizce yeterliğini kanıtlayan öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırırlar. İki yıl sonunda İngilizce
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yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilere takip eden üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı
verilir. Bu sınavlara katılanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınavlara katılacak öğ-
renciler ilan edilen tarihe kadar katılmak istedikleri sınav için çevrimiçi kayıt yaptırmak zo-
rundadırlar. Bu sınavların sonunda başarılı olanların esas sınıfa kayıtları yapılır. Başarılı ola-
mayanların ise 2547 sayılı kanuna göre Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler, derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür. Sınıf öğretmenle-
rinin öğrenciye izin vermeye yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin
tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler derse de-
vam haklarını kaybederler ve kayıtlı oldukları programın sonundaki yeterlik sınavına giremez-
ler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

(3) On gün ve üzerinde devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile belgeleyen öğrenci-
lerin mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir. Öğrencilerin sosyal ve sportif etkin-
liklere katılma veya on günden az raporlu olmaları durumunda, derslere katılmadıkları süre
%15’lik dilim içinde değerlendirilir. Rektörlük tarafından onaylanan ve İstanbul ili dışında ger-
çekleşen sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devam-
sız sayılmazlar. On günden daha kısa bir süre için raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları
süre zarfında herhangi bir sınava girememişlerse telafi sınavına girebilirler ancak devamsız sa-
yılıp sayılmayacakları Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Değerlendirme, başarı ve itiraz
MADDE 7 – (1) Derse devam koşulunu sağlayan Program 4 öğrencilerinden birinci

yarıyıl not ortalaması 60 veya üstü olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrenci-
lerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu
ortalamaları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik
sınavında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(2) Derse devam koşulunu sağlayan Program 3 öğrencilerinden birinci yarıyıl not or-
talaması 80 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden ba-
şarılı olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortala-
maları 60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sına-
vında başarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(3) Derse devam koşulunu sağlayan Program 2 öğrencilerinden birinci yarıyıl ortala-
maları 85 veya üstünde olanlar kış dönemi yeterlik sınavına girebilir. Bu öğrencilerden başarılı
olanlar bölümlerine kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfına devam edenlerin yıl sonu ortalamaları
60 ve üzeri ise bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sınavında ba-
şarılı olamayan öğrencilerin izleyen yaz ve güz dönemi yeterlik sınavı hakları saklıdır.

(4) Program 1 öğrencilerinin kış dönemi yeterlik sınavı hakkı yoktur. Derse devam ko-
şulunu sağlayan Program 1 öğrencileri bahar dönemi sonunda ortalamaları 70 ve üzeri ise bahar
dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bu öğrencilerden başarılı olanlar bölümlerine kayıt yap-
tırırlar. Diğer öğrenciler yaz döneminde eğitimlerine devam ederler ve yıl sonu ortalamaları
60 ve üzeri olanlar yaz dönemi yeterlik sınavına girerler. Yaz dönemi sınavında başarılı ola-
mayanların güz dönemi sınav hakkı saklıdır.

(5) Yeterlik sınavında maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının
ilan edildiği gün ile bunu takip eden gün içinde bir dilekçe ile YADYOK Müdürlüğüne başvu-
rur. Öğrenci dilekçeleri, ilgili birim tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

(6) Üniversiteye girdikleri yıl boyunca ve/veya yaz döneminde eğitim görmüş olan ve
akademik yıl boyunca verilen güz, kış, bahar ve yaz dönemi İngilizce yeterlik sınavlarında tüm
bölümlere girmek zorunda olan hazırlık öğrencileri, bu süre sonunda başarılı olamamaları ha-
linde bahar döneminde verilen sınav sonuçları dâhil olmak üzere başarılı oldukları okuma, yaz-
ma ve dinleme bölüm ve/veya bölümlerinden bir sonraki sınavda/sınavlarda iki yıl muaf tutu-
lurlar. Ancak bu uygulama sonunda birden çok sınava girerek okuma, yazma ve dinleme bö-
lümlerinden ayrı zamanlarda geçen öğrencilere C notu verilir.
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(7) Sınav haklarını kullanmakta olan öğrenciler de başarılı oldukları okuma, yazma ve
dinleme bölüm ve/veya bölümlerinden bir sonraki sınavda/sınavlarda iki yıl muaf tutulurlar.
Ancak bu uygulama sonunda birden çok sınava girerek okuma, yazma ve dinleme bölümlerin-
den ayrı zamanlarda geçen öğrencilere C notu verilir.

İzinli ayrılma
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir.

İznin kabulü ve izin süresinin öğrenim süresine sayılıp sayılmayacağı Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenir. Bu öğrencilerin yeterlik sınav hakları, izin kararı ile birlikte belirtilir.

Yaz öğretiminde eğitim
MADDE 9 – (1) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş

tüm Program 1 öğrencileri yaz öğretiminde 8 haftalık eğitimlerine devam ederler.
(2) Güz ve bahar yarıyılları boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve Yönetim

Kurulunun belirlediği koşulları yerine getiren Program 2 ve Program 3 öğrencileri isterlerse 6
haftalık yaz öğretimine katılabilirler.

(3) Program 4 öğrencileri yaz öğretiminden yararlanmazlar.
Yeterlik sınavından muaf olan öğrenciler
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftırlar:
a) Son iki yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce

yeterliğini kanıtlayanlar.
b) Mezuniyetin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olmak koşuluyla;
1) Orta öğreniminin son üç yılını resmi dili İngilizce olan bir ülkede, eğitim dili İngi-

lizce olan öğretim kurumlarında tamamlamış olanlar,
2) Lisans öğreniminin en az %50’sini resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili

İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında tamamlamış ve buradan lisans diploması almış
olanlar.

c) Üniversitedeki bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl
içinde bir lisansüstü programına başvurmuş olanlar.

ç) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından doktora programına doğrudan geçiş
için başvuranlar.

d) Üniversitedeki bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra dört yarıyıl
içinde bir doktora programına başvuranlar.

e) Üniversitenin bir bölümünde okumakta iken Üniversiteye tekrar yerleştirilen öğren-
ciler.

(2) Özel öğrencilere uygulanacak ek muafiyet koşulları Senato tarafından belirlenir.
Eşdeğer sınavlarda başarı kriterleri
MADDE 11 – (1) YADYOK yeterlik sınavına eşdeğer olan başarı kriterleri Senato ta-

rafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 15/11/2011 tarihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bo-

ğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

23 Mart 2016 – Sayı : 29662                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsünde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim-öğretim
ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADP: Avrupa Dil Portfolyosu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bilim sınavı: Enstitü anabilim dalı akademik kurulunun karar vereceği mülakat veya

yazılı veya mülakat-yazılı sınav yöntemlerinden birini,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere atanan öğretim üyesini,
e) Enstitü: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
f) Enstitü anabilim dalı (EABD): Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim-öğre-

tim programı bulunan anabilim dalını,
g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisans-

üstü eğitim-öğretim programlarında görev alan profesör, doçent, yardımcı doçent ünvanlı öğ-
retim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü
Anabilim Dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardım-
cıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği adaylar arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl
için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Management Admission Test
sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan oluşan Graduate Record Examination sınavını,
j) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
l) Yabancı dil sınavı (YDS): Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile Üni-

versitelerarası Kurul veya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen diğer yabancı
dil sınavlarını,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
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o) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez
çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ö) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign
Language sınavını,

p) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans

ve doktora programlarından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. İkinci

öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. Doktora programları lisansa ve yük-
sek lisansa dayalı olarak düzenlenir.

(3) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açı-
labilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili mevzuat ve kararlarına göre açılır ve yürütülür.

(4) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayalı programlar açılabilir.
(5) EK’in önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile bir anabilim dalında o anabilim da-

lından farklı bir ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir.
(6) EK’in önerisi, Senato onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir

fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir EABD kurula-
bilir. Bu tür bir EABD’nin başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tara-
fından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(7) Yeni bir lisansüstü program, ilgili EABDAK’nın önerisi, EK’in uygun görüşü, Se-
natonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir, Ancak Senato kararı

ve YÖK onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de dersler/programlar açılabilir.
(2) EABDAK’nın önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile Türkçe dışındaki dillerde de

tez/dönem projesi yazılabilir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı, ilgili EABDAK’nın

teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, başvuru için

gerekli belgeler ve diğer koşullar Enstitü tarafından ilan edilir. Bu ilanda yabancı uyruklu aday-
lar ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca
belirtilir.

(3) Üniversite kadrosunda bulunan ÖYP araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65
ve üzeri olanlar, bilim sınavına girmeden lisansüstü eğitime alınabilir, dönem başında ilan edi-
len şartlara uygun olanlara sıralamaya tabi tutulmadan işlem yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programına başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların

denkliği YÖK’ce onaylanmış olmalıdır.
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b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründen son üç yıl içinde en az 55 standart puana veya denkliği kabul edilen uluslararası geçer-
liliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspan-
yolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sına-
vından veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavından aldıkları puan değerlendirmeye katılır. Eğer istenirse, ilgili EABDAK’nın teklifi
ve EK’in kararı ile bu sınavlara ait taban puan belirlenebilir.

ç) Öğretim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda, öğrenim göreceklerin mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından, bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
Lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölümde tamamlayanlarda
bu şart aranmaz.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylarda aşağıdaki ko-

şullar aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yurt dışından alınmış diplomaların

denkliği YÖK’ce onaylanmış olmalıdır.
b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen son üç yıl içinde en az 55 standart puana veya denkliği kabul edilen uluslararası geçer-
liliği olan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Yabancı dil şartı aranmaz.
Doktora programına başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Doktora programına başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzen-
lenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten son üç yıl içinde en az 60, lisans
diploması ile başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan
sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan ve yüksek lisans eğiti-
mini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek aynı alanda doktora programına baş-
vuran adaylarda ALES puanı koşulu aranmaz.

ç) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların, 4.00 üzerinden en az 3.00
veya 100 üzerinden 80 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

d) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip adaylar ve 06/02/2013 tarihinden önce Tezsiz
Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla Tezsiz Yüksek Lisans diplomasına sahip
adayların, 4.00 üzerinden 2.50 veya 100 üzerinden 75 yüksek lisans not ortalamasına sahip ol-
maları gerekir.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden,
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilme-
sine Senato tarafından karar verilir.
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f) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programlarda öğrenim göreceklerin, mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini, öğrenim görecekleri yabancı dilde yapan bir bölüm-
de/anabilim dalında tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK’nın
önerisi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya
tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların
kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe öğretim merkezlerinden ve ADP seviye karşılığı yüksek
lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları ya da
Rektörlüğün yetkilendirdiği birim tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az
70 puan almış olmaları gerekir.

(5) Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerde ve lisans/tezli yüksek lisans
öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerde ve yabancı dilde yürü-
tülen programlara başvuracak adaylarda Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(6) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-
liği uyum programı veya öğrenci değişim programları ile gelen yabancı devlet hükümet burs-
lusu ve anlaşmalı öğrenciler, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hükümlere bakılmaksızın
programa kabul edilirler.

(7) Öğretim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler, ikamet
ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir eğitim kurumundan mezuniyetlerini veya İngilizce
bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde
EYK kararı ile merkezi yabancı dil sınavından muaf sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı,

lisans mezuniyet notu, varsa yabancı dil puanı ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır.
(2) Başarı notunun hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun

%10’u, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Başarı
notu en az 55 puan ve üzeri olanlar değerlendirmeye alınır. Yabancı dil puanı olmayan adayların
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar
asıl aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen
aday, değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans
mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı, ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD baş-
kanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim
sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak
altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim
edilir.
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Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı,

lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları değerlendirmeye katılır.
(2) Başarı notunun hesaplanması, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun

%10’u, bilim sınavı notunun %40’ı alınarak yapılır. Başarı notu en az 60 puan ve üzeri olanlar
değerlendirmeye alınır. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kon-
tenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen aday değerlen-
dirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, lisans mezuniyet notu
ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin anabilim dalı baş-
kanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim
sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak
altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim
edilir.

Doktora programına öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 14 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil

puanı, lisans mezuniyet notu veya yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı sonuçları de-
ğerlendirmeye katılır.

(2) Başarı notunun hesaplanması ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, bilim sınavı notunun %30’u alınarak yapılır. Adayın
başarılı sayılabilmesi için bilim sınavının 100 üzerinden en az 60 puan ve başarı notunun da
en az 70 puan ve üzeri olması gerekir. Yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısı kadar asıl
aday ve kontenjan sayısının %20’si kadar yedek aday belirlenir. Bilim sınavına girmeyen aday
değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırası ile ALES puanı, yabancı dil puanı, yük-
sek lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Bilim sınavı ilgili EABDAK’nın önerdiği ve üyelerinden birinin ilgili EABD baş-
kanının olduğu en az 3 asıl ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bilim
sınavında adaya yöneltilen sorular ve adayın sorulara verdiği cevaplar jüri tarafından tutanak
altına alınarak, sınav sonucu ilgili EABD başkanlığı tarafından aynı gün içinde Enstitüye teslim
edilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi asıl ve

yedek olarak EYK kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt
işlemleri Enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak ya-
pılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci
olma hakkını kaybederler. Bu adayların yerine genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
yedek listedeki adaylara kayıt hakkı tanınır.

(2) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde dönemlik ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter
tasdikli sureti veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Erkek adaylar askerlik durumuna ilişkin belgeyi kesin kayıt yaptırırken sunmak zo-
rundadır.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen adayların kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(6) Kesin kayıt için istenilecek belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2016 – Sayı : 29662



Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDAK kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda bilimsel hazırlık dâhil en fazla iki ders alabilir.

Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve
izledikleri dersin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(4) Kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(5) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
(6) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders/kredi/saat ba-

şına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Özel öğrencilerin kayıt oldukları
dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere Enstitü Müdürlüğünce özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve
başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(8) Özel öğrencilerin en fazla altı yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağ-
layarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine
ilgili EABDAK’nın görüşü ve EYK kararı ile özel öğrencilik sırasında aldığı en fazla dört ders
programa sayılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) 8, 9 ve 10 uncu maddelere göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda be-

lirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a)Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki

yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDAK kararı ve EYK onayı
ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa iliş-
kin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, yüksek lisans öğrencileri
için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde olmak
üzere EABDAK’nın önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir akademik takvim yılıdır.
Hazırlık dönemi sonunda başarılı olunamayan dersler, bilimsel hazırlık dersleri öncelikli olmak
üzere yüksek lisans veya doktora dersleri ile birlikte alınır. Bilimsel hazırlık programında alınan
tüm derslerin tez dönemine geçmeden önce başarılması zorunludur.
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(6) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü not ortalamasına dâhil
edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanı-

nan yurt dışı lisansüstü programlar arasında yapılır. İlgili EABD başkanlığı her yarıyıl sonunda
bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Enstitü Müdür-
lüğüne bildirir. Kontenjanlar EK’in önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir. Kontenjanlar ve
başvuru koşulları Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgeler ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapar. Başvuruların değerlendirilmesi ve
kabulü EABDAK’nın görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar
şunlardır:

a) Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamak.
b) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en

az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak.
c) Başardığı derslerin not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden 75 puan (4.00

üzerinden 2.50) ve doktora için 100 üzerinden 80 puan (4.00 üzerinden 3.00) olması gerekir.
ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş

yapılamaz.
d) Öğrenci, öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
e) Bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerinin herhangi bir aşa-

masında, istekleri halinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş
yapabilir. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı EABDAK’nın görüşü doğrultu-
sunda EYK kararı ile yapılır.

f) Aynı anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programında kayıtlı ders dönemi
öğrencisine talebi halinde, asgari başvuru koşullarını sağlamak, en az bir yarıyılını tamamla-
mak, aldığı derslerin tamamını başarmak ve genel not ortalaması 100 üzerinden 80 puan (4.00
üzerinden 3.00) olmak kaydıyla, ilgili EABD’nın önerisi ve EYK kararı ile bütünleşik doktora
programına geçiş hakkı tanınır.

(4) Yatay geçişle bir programa kayıt olan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(5) Daha önce alınmış olan derslerin eşdeğerliği ve öğrencinin hangi derslerden muaf
olacağı ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(6) ÖYP’den gelerek, Enstitüye kayıt yaptıran öğrenciler için yatay geçiş kontenjanı
aranmaz. Bu öğrencilerin ders intibakı EYK’ca karara bağlanır.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 19 – (1) Ders ve tez dönemleri için farklı öğretim üyeleri danışman olarak

atanabilir.
(2) Ders Danışmanı, öğrencinin Enstitüye kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders

kayıtlarının başladığı tarihe kadar Enstitünün belirlediği tarihler arasında ilgili EABDAK’nın
önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır.

(3) EABDAK her bir öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği
alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı
önerir ve tez danışmanı EYK tarafından en geç üçüncü yarıyılın başında atanır.
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(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez danışmanı öncelikle ilgili
EABD’ndaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı veya başka yükseköğretim kurumla-
rındaki öğretim üyeleri arasından ilgili EABDAK’ça önerilir ve EYK kararıyla atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda Üniver-
site kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumun-
daki öğretim üyesi ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve ilgili
EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
ders danışmanı, öğrencinin dönem projesine kayıt yaptığı yarıyılın başında da dönem projesi
danışmanı önerilir.

(7) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşama-
sında ilgili EABDAK’nın teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(8) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya ka-
dar devam eder.

(9) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lık sayısının üst sınırı YÖK yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek
azaltılmasına veya %50’ye kadar artırılmasına EYK karar verir. Bir öğrenci/tez için birden
fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet
danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 20 – (1) Tez danışmanı, danışmanı olduğu öğrenciler için her yarıyıl ve yaz

döneminde tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak yasal süresi dâhilinde
tez döneminden itibaren kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Uzmanlık alan
dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(2) Tez dönemindeki her öğrenci tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini
almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, EK’ça kararlaştırılır ve EYK tarafından
uygulanır.

(3) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci toplamda iki yarıyıl uzmanlık
alan dersinden başarılı olmak zorundadır.

(4) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci toplamda dört yarıyıl uzmanlık alan dersin-
den başarılı olmak zorundadır.

Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden,

birinci derecede öğrenci sorumludur. Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde
belirtilen tarihlerde, tezsiz (ikinci öğretim) programlarda kayıtlı öğrenciler ikinci öğretim üc-
retini, özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücretini, tezli yük-
sek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler yasal sürelerini aşmaları halinde katkı
payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli/tezsiz lisansüstü programlara ait
Senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme
işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(3) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, bir yarıyıl kaydını

yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise tez danışmanı/TİK tara-
fından o yarıyıl değerlendirilmeyerek başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami
süreye dâhil edilir.
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(4) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında
kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği yarıyılda
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi, ders ekleme ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, programın gerek-

tirdiği zorunlu veya seçmeli dersleri almakla yükümlüdür.
(2) Öğrencilerin seçtiği dersler tezli yüksek lisans programında ders döneminde ders

danışmanları, tez döneminde ise tez danışmanları tarafından onaylanır. Tezsiz yüksek lisans
programında ise öğrencinin seçtiği dersler, ders döneminde ders danışmanı, dönem projesi al-
dığı yarıyılda dönem projesi danışmanı tarafından onaylanır.

(3) Öğrenciler kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam AKTS’nin en az yarısını
kendi programından almak zorundadır.

(4) Özel öğrencilik, yatay geçiş veya bir başka programda alınan derslerin kredileri, iz-
ledikleri programın ders döneminde alınması gereken toplam AKTS’nin yarısını geçmemek
koşuluyla sayılabilir.

(5) Bilimsel hazırlık, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programı öğ-
rencileri bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik ders seçebilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun
belirlediği esaslara göre yürütülür.

(6) Seminer dersi, ders veya tez döneminde alınabilir.
(7) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğ-

renci danışmanının gerekçeli önerisi ve EABDAK kararı ve EYK’nın onayı ile gerçekleşir.
(8) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danış-

man onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve bırakma işlemleri yapabilir.
Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi aynı

kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için
devam zorunluluğu aranır.

(2) Bir dersin herhangi bir nedenle tekrar alınması durumunda, alınan en son not ge-
çerlidir.

(3) Bir dersten FF2 (Devamsız) notu alan bir öğrenci bu dersi tekrar aldığında ilgili
derse devam etmek zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan veya not
yükseltmek için bu dersi tekrar alan öğrenci ilgili derse devam etmek zorunda değildir. Ancak
not değerlendirmesi için gerekli olan ara sınav, kısa sınav, proje, ödev, yarıyıl sonu sınavı gibi
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin müf-
redattan çıkarılması durumunda danışmanın önerisi EABDAK ve EYK’nın onayı ile bu dersin
yerine aynı AKTS’ye sahip öğrencinin daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uy-

gulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından izlenir.
Kayıt dondurma ve akademik izinler
MADDE 25 – (1) EYK, lisansüstü programlarına hastalık, öğrencinin kendisinin veya

birinci derece yakınının ölüm, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme vb.
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gibi eğitime devamı engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını top-
lam iki yıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Zorunlu
hallerde bu süre EYK tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir.

(2) Yukarıdaki mazeretlerin hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi
kurumlarından alınacak bir rapor, doğal afetler ve benzeri durumlarda yöre mülki idari amirinin
gerekçeli resmi yazısı, askerlik için askerlik şubesinden alınacak resmi yazı ile belgelendiril-
mesi ve bunların EYK’ca kabul edilmesi gereklidir.

(3) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç on beş gün
içinde ilgili EABD Başkanlığı kanalıyla Enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile
kanıtlaması zorunludur.

(4) İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli
olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

(5) Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli
sayılır. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin
verilmesi durumunda bu izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav döneminin
başında veya sınav dönemi içinde yukarıdaki mazeretlerin ortaya çıkması durumunda öğren-
cinin sınav hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk
sınav döneminde kullanılır.

(6) İzin süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yenilemek zo-
rundadır. Kayıt yenilenmediği takdirde öğrenim süresi kaldığı yerden devam eder.

Ders açılması ve ders sorumluları
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarda müfredata yeni konulacak veya müfredattan

kaldırılacak dersler ile bunların AKTS’leri, statüsü (zorunlu veya seçmeli), haftalık ders saati
(teorik ve uygulama), okutulacağı yarıyıllar EABDAK’nın önerisi, EK kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(2) Müfredatta olan derslerden her yarıyılın başında açılacak olan zorunlu veya seçmeli
dersler, varsa derslerin şubesi, ders sorumluları EABDAK’nın önerisi EYK kararı ile belirlenir.
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde EABD başkanı tarafından öğrenci bilgi sistemine iş-
lenir.

(3) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Uzmanlık
alan dersi ve seminer dersi hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir yarıyılda ilgili programda
en fazla iki ders açabilir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl

sonu sınavına katılmayanlar ya da ilgili sınava katıldığı halde o dersten başarılı olmak için ye-
terli notu alamayan öğrenciler için yarıyıl sonu sınavı yerine geçecek bir bütünleme sınavı ya-
pılır.

(2) Ders sorumlusu yarıyıl süresince öğrencilere yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar,
atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yerine sayabilir. Ayrıca dönem
içerisinde ara sınav haricinde yapılan kısa sınav ve diğer çalışmalar da değerlendirmeye katı-
labilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi (tez) ve dönem projesi dersleri için ara sınav ve yarıyıl
sonu sınavı şartı aranmaz. Bu dersler Başarılı (BŞ) veya Başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin devamsızlık durumları yarıyıl sonu sınavından önce ders sorumlusu
tarafından ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavı ve bü-
tünleme sınavına giremez. Devamsız öğrenciler için yarıyıl sonu sınav notu olarak FF2 verilir.

(5) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci için sınav
notu olarak FF1 verilir.
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(6) Derslerin başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. De-
ğerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir:

Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
00-49 FF 0.00
(7) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtildiği gibidir:
Harf Notu Anlamı
FF1: Öğrenci sınava girmedi
FF2: Öğrenci devamsız
S: Tez/Dönem projesi çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir

ve bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz. Tez/Dönem projesi kabul edildiğinde S notu
BŞ notuna çevrilir.

BŞ: Başarılı
BŞZ: Başarısız
(8) Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun yük-

sek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan, doktora programlarında ise en az 75
puan olması gerekir.

(9) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrar alabilirler.

(10) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendi-
rilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın ara sınav ve
kısa sınavın veya ödev, proje, sunum gibi çalışmaların yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde
başvurduğu takdirde, ilgili EABDAK’nın görüşü ve EYK’nın kararı ile mazeret sınavı hakkı
verilebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(11) Farabi gibi ulusal veya Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programın-
dan yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı, EABDAK Kararı ve EYK
onayı ile gerçekleştirilir. Bu notlar öğrencinin Not Durum Belgesi (Transkript)’ne işlenir.

Sınav notuna itiraz
MADDE 28 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında

itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini
izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde ya-
pılmayan itirazlar dikkate alınmaz. EYK’ca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanlarının
görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse dü-
zeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde ilan edilir.

Kredi transferi
MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
almış olduğu lisansüstü dersler, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararıyla öğrencinin kayıtlı
olduğu programa transfer edilebilir. Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi karşılıklı değişim prog-
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ramları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer
olan veya yerine sayılabilecek dersler varsa bu derslere eş değer sayılır, aksi durumda alınan
ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınan krediler, doktora programına
transfer edilemez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerden en fazla dört ders, EABDAK
kararı ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına saydırılabilir.

Not değerlendirme esasları
MADDE 30 – (1) Ders Başarı Notu: Bir dersin AKTS’si ile başarı notu katsayısının

çarpımı sonucunda elde edilir.
(2) Yarıyıl Sonu Akademik Başarı Not Ortalaması (YABNO): Bir öğrencinin bir yarı-

yılda aldığı derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o derslerin AKTS değerlerinin çar-
pımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin
AKTS değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki ba-
samak yürütülür.

(3) Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO): Öğrencinin lisansüstü programa
kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm derslerden elde ettiği her bir notun katsayısı ile o
derslerin AKTS değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün ders-
lerden elde edilen bu sayı, derslerin AKTS değerleri toplamına bölünerek elde edilir. Elde
edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(4) YABNO ve GABNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF, FF1 ve FF2’ye kadar tüm
puanlar değerlendirmeye tabi tutulur.

(5) Mezuniyet için GABNO’nun, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans program-
larında en az 2.50/4.00, doktora programında ise en az 3.00/4.00 olması gerekir. Toplam
AKTS’yi tamamladığı halde GABNO şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni dersler alarak
bu şartı sağlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışma-
sından oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için en az 120 AKTS toplamak
gerekir. 120 AKTS’nin 60 AKTS’si dersler ve seminer dersinden, 60 AKTS’si ise tez çalışma-
sını içeren uzmanlık alan dersinden oluşur.

(4) EYK’nın önerisi ile EK disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini ta-
mamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi azami altı yarıyıldır.

Ders aşaması bir, tez aşaması iki yarıyıldan az olamaz.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan öğ-

renciler, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 33 – (1) Ders dönemini başarı ile tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencisi

tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlamış olduğu tez önerisini, en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar tez danışmanı ile birlikte ilgili EABD başkanlığına sunar. Tez konusu ve önerisi
EABDAK’da görüşüldükten sonra EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu/adı değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde be-
lirlenen yeni tez konusu/adı Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu doldurularak EABDAK tara-
fından Enstitüye teklif edilir ve EYK’ca onaylanır.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

Enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri EABDAK’nın önerisi ve
EYK’nın kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri başka bir yüksek-
öğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil en az üç asıl ve ayrıca birisi öncelikli olarak
EABD öğretim üyeleri arasından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Öğrenci tezinin birer nüshasını spiral cilt halinde, tez savunma sınavı tarihinden en
geç bir ay önce üç asıl ve iki yedek jüri üyesine elden tutanakla teslim eder veya belgelendirme
şartıyla posta/kargo yoluyla gönderir. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren en geç bir ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlayarak belirlenen gün, saat ve yerde Ens-
titünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri toplantıları eksik
üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla Ens-
titüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sı-
navı süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(4) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek
intihal programı raporu, tez danışmanına, EABD Başkanlığına ve Enstitüye teslim edilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bu-
lunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş
günü içinde kişisel raporlarla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme ka-
rarı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savu-
nur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci yüksek

lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az yedi nüshası ile birlikte elektronik
ortamda yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim etmek zorundadır.

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2016 – Sayı : 29662



(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK
kararı ile yüksek lisans diploması verilir ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

(4) Ortak lisansüstü programlarda yüksek lisans diploması, ilgili enstitülerin bağlı bu-
lunduğu Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde de yürütülebilir.

(2) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu
programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Tezsiz Yüksek Lisans programı, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden olu-
şur. Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 90 AKTS toplamak ge-
rekir. Dönem projesi dersi AKTS kredi yüküne dâhildir.

Süre
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlaya-

mayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dönem projesi sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın

sonuna kadar Enstitüye teklif edilmek üzere EABD Başkanlığına sunar. Proje konusu EYK
kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Tezsiz yüksek lisans programı kapsamında hazırlanan dönem projesi belirlenen jüri
tarafından değerlendirilir. Dönem projesi değerlendirme jürileri, dönem projesi danışmanı dahil
en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri tarafından öğrenciye dönem projesi ile
ilgili sorular sorulur. Jüri sözlü olan değerlendirme sınav sonucunda öğrencinin dönem projesi
sınavından başarılı veya başarısız ya da düzeltme olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav
süresi en az 30 dakika olup sınav sonucu EABD başkanlığı tarafından üç iş günü içinde Ens-
titüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme verilen öğrenci en geç üç ay sonra, başarısız olan öğrenci
ise bir sonraki dönem sonunda tekrar sınava alınır. Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrencinin,
EABDAK’nın önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi konusu ve/veya danışmanı değiştirile-
bilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi değerlendirme sınavına alınmadan önce, ilgili
öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu dönem projesi danışmanına, EABD
ve Enstitüye teslim edilir.

(4) Derslerini tamamlayan fakat azami öğrenim süresi sonunda dönem projesini Ensti-
tüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır.

23 Mart 2016 – Sayı : 29662                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Programın gerektirdiği dersleri ve dönem projesini başarıyla tamam-

layan yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans
dönem projesinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki nüshası ile birlikte elek-
tronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını dönem projesi savunma sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi adet

ders (zorunlu ve/veya seçmeli), seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az ondört adet ders, seminer dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programındaki dersler, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. EK disiplinler arası ni-
telikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde düzenlenebilir.
(6) Doktora programı bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için 240-300 AKTS olarak planlanır.

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on sekiz
yarıyıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sa-
vunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mev-
zuat hükümlerine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
dönem projesi ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş, en az yedi dersini başarı ile ta-
mamlamış, en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yeterlilik sınavında başarısız olması ha-
linde öğrencinin talep etmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Doktora Yeterlik Sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Dok-
tora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve 4.00 üzerinden en az 3.00 GABNO ile ta-
mamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. GABNO’su 3.00’ün altında
olan öğrencilere bu not ortalamasını sağlayana kadar tez danışmanının uygun göreceği ders ya
da dersler aldırılır.

(2) Doktora Yeterlik Sınavı Haziran-Temmuz ve Aralık-Ocak aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır.

(3) EYK farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Yeterlik sınav jürisi, EABDAK tarafından tez danışmanının da görüşü alınarak öne-
rilen biri danışman ve en az ikisi başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere beş öğ-
retim üyesi ve biri aynı Anabilim Dalından diğeri başka bir yüksek öğretim kurumundan seçilen
iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik jürisi, EYK’nın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılmaktadır.
Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav süresi
45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Sözlü sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
Sözlü sınavda jüri, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı
bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü
sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunan
öğrenci yeterlik sınavına girmek istediği dönemin başında kaydını yenilemek zorundadır.

(6) EABD başkanlığı öğrencinin doktora yeterlik sınavlarındaki (yazılı ve sözlü sonucu)
başarı durumunun belirtildiği formları en geç üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan dersler almasını
isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın önerisi,

EABDAK’nın teklifi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri

ilgili EABD içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya
üniversite içindeki başka bir EABD’den seçilir. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu
ile uyumlu olmasına dikkat edilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABDAK’nın gerekçeli önerisi ve
EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite top-
lantılarına katılabilir, ancak TİK’de yer alamaz.

(5) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda danışman veya ikinci danışman TİK ra-
poruna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili EABD Başkanlığına iletir.
Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden EABD Başkanlığı sorumludur. TİK, gön-
derilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.
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Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve
saati TİK tarafından belirlenir ve EABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisini altı ay içerisinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.
(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK oluşturulabilir. Programa, aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanın ve/veya tez konusu değiş-
tirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili EABD başkanlığı tarafından top-
lantıyı izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda ge-
rekçeler de tutanağa eklenir.

(6) TİK tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan ya da TİK
üst üste iki kez, toplamda üç kez toplanmayan öğrencinin danışmanlığı ilgili EABD başkanlı-
ğına aktarılır. Öğrenciye EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Ayrıca,
yeni danışmanın teklifi ve EYK kararı ile öğrenci için yeni tez konusu belirlenebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü tarafından belir-

lenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

(2) Doktora tez savunma jürisi, EABDAK’nın önerisi EYK kararı ile atanır. Jüri, TİK
ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil, beş
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca birisi öncelikli olarak EABD öğretim üyeleri arasından, diğeri
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danış-
manının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse tez savunma sınavına dinleyici olarak
katılabilir. Tez savunma jürisi EYK tarafından kabul edilen hastalık, doğum, doğal afet gibi
zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

(3) Öğrenci tezinin bir nüshasını spiral cilt halinde, tez savunma sınavı tarihinden en
geç bir ay önce beş asıl ve iki yedek jüri üyesine elden tutanakla teslim eder veya belgelendirme
şartıyla posta/kargo yoluyla gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Doktora tez savunma sınavı belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları
eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla
belirlenerek, Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü
belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda EYK kararına göre işlem yapılır.

(5) Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek in-
tihal programı raporu, tez danışmanına, EABD başkanlığına ve Enstitüye teslim edilir.
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(6) Kabul edilen tezlerde tez kabul onay sayfasında jüri üyelerinin ıslak imzaları bulu-
nur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde muhalif üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(7) Doktora tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı süresi en az 60, en fazla 120 daki-
kadır. Doktora tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(8) Doktora tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD Başkanlığınca tez sınavını iz-
leyen üç iş günü içinde kişisel raporlarla birlikte Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren
jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir. Doktora Tezi hakkında düzeltme kararı ve-
rilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir
tez konusu verilir. Bu aşamada öğrencinin istemi ve EABDAK’nın önerisi ile tez danışmanı
da değişebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan-
lara talepleri halinde 41 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin

ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az dokuz nüshası ile birlikte elektronik ortamda
yazılmış en az iki kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Ensti-
tüye teslim etmek zorundadır.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye EYK
kararı ile doktora diploması verilir ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu EABD’de yer alan programın
onaylanmış adı bulunur.

(4) Ortak lisansüstü programlarda doktora diploması, ilgili Enstitülerin bağlı bulunduğu
Senato tarafından belirlenen esaslara göre hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel anlaşmalar
MADDE 47 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılan ve

Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak ama-
cıyla öğrenci kabul edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 16/3/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çan-

kırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/7
İşyeri : Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstiklal Kurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad. No:1/1
Muratlı/TEKİRDAĞ 

SGK Sicil No  : 1082282.059, 1217702.034
Tespiti İsteyen : Tek Gıda-İş Sendikası
İnceleme : Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca ya-

pılan incelemede; 1082282.059 SGK sicil numaralı İstiklal Kurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad.
No:1-1 Muratlı/TEKİRDAĞ adresindeki fabrika işyerinde kanola (kolza) yağı ile ayçiçek yağı
üretimi yapıldığı, asıl işin yürütüldüğü bu fabrika işyerinin bağlı yeri olan 1217702.034 SGK
sicil numaralı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. Varyap Meridian Business I Blok No:1 D:81/87
Ataşehir/İSTANBUL adresinde fabrika işyerinin finans, muhasebe ve büro iş ve işlemlerinin
takip edildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda sa-
nayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Reka Bitkisel Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde yürütülen işlerin nite-
liği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/8
İşyeri : Aktaşlar Taşımacılık Turizm Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Marmara Mah. Limanlar Yolu Cad. No:53 Beylikdüzü/İSTANBUL 
SGK Sicil No  : 1033207.034, 1319128.034
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme : Aktaşlar Taşımacılık Turizm Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlı-

ğımızca yapılan incelemede; 1033207.034 SGK sicil numaralı Marmara Mah. Limanlar Yolu
Cad. No:53 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki asıl işyerinde Marport Liman İşletmeleri Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş.’ye personel tedarik etme işinin yapıldığı, 1319128.034 SGK sicil numaralı
Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks E1 Blok Daire:43 Beylikdüzü/İSTANBUL adre-
sindeki büro işyerinin asıl işe bağlı  yer olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetme-
liği’nin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit
edilmiştir.

Karar: Aktaşlar Taşımacılık Turizm Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen iş-
lerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ 

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/24)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hü-

kümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 28/1/2013 tarihli ve

2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi

Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkur Tebliğin 15 inci madde-

sinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edil-

miştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE

MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/34)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)

MADDE 1 – 17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’ne

aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan

iş yerleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile

Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Ya-

pılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) hükümlerine uymak zorundadır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-1’inin Tablo 1’inde yer alan 161, 241, 340, 344, 364,

410, 411, 421, 713, 784, 799, 880 ve 881 no’lu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı

tabloya aşağıdaki 859, 872, 903, 969, 988, 998, 1017 ve 1043 no’lu satırlar sıra numaralarına

uygun olarak eklenmiş ve 725 no’lu satır tablodan çıkarılmış; aynı ekin Tablo 2’sinde yer alan

15 ve 30 no’lu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki 34 no’lu satır

eklenmiş; aynı ekin Tablo 3’üne aşağıdaki (20) ve (21) no’lu satırlar eklenmiştir.
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MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin

6 ncı maddesinin onuncu, on üçüncü ve on beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağ-

lantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsa-

mında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı,

yurt içinde imal edilmiş üretim tesisi ve ekipmanı için uygulanmaz.”

“(13) Ön kabul veya geçici kabul süreci ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Ön kabul veya geçici kabul öncesi test çalışmaları sırasında teçhizatta meydana ge-

lebilecek hasarlardan ve enerjilenecek tesislerde can ve mal emniyetinden tesis sahibi sorum-

ludur.
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b) Ön kabul veya geçici kabul öncesi, geçici kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri

süresince Şebekeye verilen elektrik enerjisi için hiçbir şekilde bedel talep edilmez.

c) Yapılacak testler ve süreleri, üretim tesisi sahibince İlgili Şebeke İşletmecisine bil-

dirilir.”

“(15) TEİAŞ; bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsa-

mında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kurulacak kurulu gücü 1000

kWe’a kadar olan tesisler için, üretim tesislerinin bağlanacağı TEİAŞ’a ait her bir trafo merkezi

için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek ilgili dağıtım şirketi veya OSB da-

ğıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirir. Kurulu gücü 1000 kWe’den büyük olan kojenerasyon

tesisleri ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında kurulacak

üretim tesisleri için nihai karar, arıza akım limiti konusunda TEİAŞ’tan alınacak görüş sonu-

cunda başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. TEİAŞ ilgili talebe ilişkin görüşünü, talebin ken-

disine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı olarak elektrik üretimi yapmak

isteyen gerçek veya tüzel kişiler, başvurularını üretim tesisini kuracakları ilin il özel idaresine

yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a) Yönetmelik Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi,

b) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,

c) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli kiralama belgesi;

1) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurul-

mak istenmesi halinde, bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair

belgenin sunulması gerekir.

2) Köy halkının içme suyu şebekesi üzerinde kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili

köy muhtarlığı veya içme suyu birliği tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir. Tarımsal su-

lama şebekesi üzerine kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili tarımsal sulama birliği veya koo-

peratifi tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir.

3) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine tahsis edilen su kaynakları üzerinde kurulacak

üretim tesisleri için ilgili başvuru sahibi kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-

ğının görüşü başvuru ekinde sunulur.

4) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin söz-

leşme ekinde bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleş-

mesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

5) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi

için arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilememişse

ve söz konusu arazi yukarıdaki hükümlere uygun biçimde bir başkasına da tahsis edilmemişse,

tesis sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli

Emlak Genel Müdürlüğü veya il özel idaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, arazinin bir başka-

sına tahsis edilmediğini ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, başvuru

aşamasında yeterli kabul edilir.
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ç) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz

veya dekont,

e) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21/2/2015 tarihli ve 29724 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde

yer alan belgeler.”

“(2) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı tesisler dışındaki tesislerde

elektrik enerjisi üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvurularını, üretim tesisini

kuracakları bölgedeki İlgili Şebeke İşletmecisine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler

istenir:

a) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,

b) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli kiralama belgesi;

1) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurul-

mak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair

belgenin sunulması gerekir.

2) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesi-

sinin jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama ruhsatının

sunulması gerekir.

3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesi-

sinin rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahallinin/sa-

hasının ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır.

4) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde ta-

rafların imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla

kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

c) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,

ç) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,

d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz

veya dekont,

e) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal

kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belge.” 

“(5) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin 25/11/2014

tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetme-

liği kapsamında alınması öngörülen belgenin sunulması zorunludur.”

“(7) Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin su-

nulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüs-

haya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça ya-

zılması ve imzalanması gerekir.

(8) İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve bu Tebliğde yer almayan herhangi

bir belge talep edilemez ve söz konusu belgeler gerekçe gösterilerek bahse konu başvuru red-

dedilemez.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(4) İlgili Şebeke İşletmecisi, her takvim ayı içinde kendisine, bir önceki takvim ayı

içerisinde yapılan başvuruları derleyerek kurulacak bir komisyon eliyle incelemeye alır. Baş-

vurular, komisyon tarafından inceleme yapılan ayın ilk yirmi günü içinde toplu olarak değer-

lendirilir ve sonuçlandırılır.”

“(5) Dördüncü fıkra çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış

evrak tespiti yapılan başvuru sahiplerine, değerlendirme sonuçlarını takip eden üç iş günü içe-

risinde bildirimde bulunularak eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Eksik

belgelerin bu süre içerisinde de tamamlanmaması halinde başvuru reddedilerek sunulan belgeler

başvuru sahibine iade edilir ve ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir. Komisyon

gerekçeli değerlendirmesini imzaya yetkili makama sunar. Başvurusu kabul edilen ve edilme-

yen başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi imzaya yetkili makam tarafından inceleme ya-

pılan ayı takip eden ayın beşinci günü İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.

Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler başvuru sahi-

bine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(6) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve İlgili Şebeke İşletmecisinin birer temsilcisinden ol-

mak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilci-

sidir. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi, 8 inci madde çerçevesinde kendisi tara-

fından kabul edilen başvurular ile bölgesindeki il özel idarelerinden, kendisine yönlendirilen

ve başvuruya ilişkin belgeleri eksiksiz olan başvuruları bir araya getirerek, 8 inci maddenin

altıncı fıkrası kapsamında belirlenen komisyon marifetiyle teknik değerlendirmeye alır.

(2) Başvurular ortak irtibat merkezlerine göre sınıflandırılır. Alternatif olarak, başka

bir TEİAŞ trafo merkezi ile dağıtım fiderine açık ring Şebekede, Şebekenin normal çalışma

koşullarına göre bağlı olduğu dağıtım fideri esas alınır.

(3) Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak

değerlendirilir. Değerlendirmede başvurunun Yönetmelik, bu Tebliğ ve İlgili Teknik Mevzuat

ile ilgili mevzuata uygunluğu esas alınarak teknik değerlendirme tamamlanır.

(4) Bağlantı başvurusu sonuçları İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan

edilir ve başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler baş-

vuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri teknik değerlendirmeler ile birlikte yazılı olarak bil-

dirilir.

(5) Teknik değerlendirme sonuçlarına göre Şebekeye bağlanması muhtemel başvurular

öncelik değerlendirmesine alınır. Öncelik değerlendirmesinde bağlantı noktası itibariyle irtibat

merkezi kısıtları esas alınır. Öncelik değerlendirmesi Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü

fıkrası hükümlerine göre yapılır.

(6) Beşinci fıkra hükümlerine göre yapılacak öncelik değerlendirmesi sonucunda irtibat

merkezindeki bağlantı kısıtları dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılır.

(7) İrtibat merkezi itibariyle bağlantı kısıtlarına tabi olmayan başvurular, teknik değer-

lendirme sonucu öncelik değerlendirmesine alınmaksızın sonuçlandırılır.
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(8) Altıncı ve yedinci fıkra hükümlerine göre sonuçlandırılan başvurular ile ilgili olarak;

a) Bağlantı başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler olarak her ayın yirmisinde İlgili

Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.

b) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışında, diğer başvuruların sonucu hakkında

başvuru sahibine yazılı olarak bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişilere yapılacak

yazılı bildirimlerde ret gerekçelerine ve teknik değerlendirmelere yer verilir. Talep edilmesi

halinde söz konusu kişilere ait belgeler iade edilir.

c) Bağlantı başvurusu kabul edilenlerden ve edilmeyenlerden başvurusu hidrolik kay-

nağa dayalı olanlar, alternatif bağlantı görüşü verilenler de dâhil olmak üzere, gerekçeleriyle

birlikte ilgili il özel idaresine aynı gün bildirilir.

(9) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından verilecek alternatif bağlantı önerileri olumlu gö-

rüş olarak kabul edilir. Alternatif bağlantı önerisi sunulan başvuru sahibi, hidrolik kaynaklara

dayalı üretim tesisleri dışında bir üretim tesisi için başvuru yapmış ise durumunun İlgili Şebeke

İşletmecisinin internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde alternatif bağlantı gö-

rüşünü kabul ettiğini İlgili Şebeke İşletmecisine yazılı olarak beyan eder ve bağlantıya ilişkin

şartları yerine getireceğini taahhüt eder. Aksi takdirde, alternatif bağlantı görüşü kendiliğinden

geçersiz hale gelir.

(10) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışındaki başvurular arasından bu madde

çerçevesinde bağlantı başvurusu kabul edilenlere, sekizinci fıkrada belirtilen listenin ilan tari-

hinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaş-

masına Çağrı Mektubu İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ et-

tirilerek verilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı gö-

rüşleri, kendiliğinden geçersiz hale gelir.

(11) Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için

TEİAŞ görüşünün sorulması halinde, aynı irtibat merkezi için yapılmış ve yapılacak rüzgar

ve/veya güneş başvurularına ilişkin teknik değerlendirme durdurulur. Söz konusu TEİAŞ gö-

rüşünün dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı ay, durdurulmuş

olan rüzgar ve/veya güneş başvurularının teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden devam

edilir. Bu başvurular için teknik değerlendirme, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB

dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı tarihten önceki aylar için, her bir ay içerisinde yapılan

rüzgar ve/veya güneş başvuruları kendi içerisinde olacak şekilde, Yönetmelik ve bu Tebliğ hü-

kümleri çerçevesinde yapılır.

(12) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bu madde çerçevesinde bağlantı başvurusu uy-

gun bulunan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurulara ait Lisanssız Üretim Bağlantı Baş-

vuru Formunda yer alan bilgiler, başvurunun uygun bulunma tarihinden itibaren on gün içinde

Teknik Değerlendirme Raporu hazırlanması için YEGM’ye gönderilir. YEGM tarafından teknik

değerlendirme otuz gün içerisinde sonuçlandırılır ve Teknik Değerlendirme Raporu İlgili Şe-

beke İşletmecisine gönderilir. Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde baş-

vuru belgeleri iade edilir.

(13) On ikinci fıkra kapsamında güneş enerjisine dayalı başvurular için Teknik Değer-

lendirme Raporu İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilir. Teknik Değerlendirme Raporunun

olumsuz olması halinde başvuru belgeleri iade edilir.

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                  23 Mart 2016 – Sayı : 29662



(14) On ikinci fıkra kapsamında yer alan rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik

değerlendirmesi YEGM tarafından uygun görülen başvurular YEGM internet sayfasında ilan

edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim

analizi için ilgili kuruma başvuruda bulunulur. Teknik etkileşim analizi raporu, Teknik Değer-

lendirme Raporu ile birlikte YEGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on gün içerisinde bil-

dirilir. Teknik Değerlendirme Raporu ve/veya teknik etkileşim analizi raporunun olumsuz ol-

ması halinde başvuru belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisince başvuru sahibine iade edilir.

(15) Başvuru sahibinin güç beyanı ile Teknik Değerlendirme Raporu arasında yüzde

onluk farktan büyük fark olması durumunda başvuru sahibinin başvurusu ilgili şebeke işlet-

mecisine iletilir. Bu kapsamdaki başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından reddedilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin

Şebeke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

hükmüne göre tesis edilen saatlik sayaç verileri ile tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla

tesis edilmiş saatlik veri sağlayan sayaç verileri karşılaştırılarak saatlik olarak mahsuplaşma

yapılarak günlük bazda belirleme yapılır. Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis

edilmiş sayacın saatlik veri sağlayamaması halinde dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini dü-

zenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen

saatlik tüketim verileri kullanılır. Her iki durumda da ihtiyaç fazlası enerjinin tespitinde günlük

toplam veriş ve günlük toplam çekiş miktarları dikkate alınır.

d) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisini

uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki birden fazla tüketim tesisinin tüketim verileri saatlik

bazda toplanarak üretim verileri ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

hükümlerine uygun karşılaştırma yapılır. Bu durumda dahi ihtiyaç fazlası enerji miktarının

tespitinde saatlik olarak mahsuplaşma yapılarak günlük toplam veriş ve çekiş miktarları esas

alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, Yönetmelik

ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde

tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilirler. Bir dağıtım bölgesinde kurulu tü-

ketim tesisi ya da tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi içindeki bir tüketim tesisi ile

birleştirilemez. OSB dağıtım şebekesi dışında tüketimi olan bir gerçek ya da tüzel kişi söz ko-

nusu tüketimini, OSB dağıtım şebekesi içinde yer alan tüketimleri ile birleştiremez. Birleştirilen

tüketime yönelik Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir.

Bir gerçek veya tüzel kişinin uhdesindeki tüketim tesislerine ilişkin tüketim birleştirme tale-

binde, tüketimlerinin aynı tarife grubunda olması hükmü aranmaz. Aynı gerçek veya tüzel ki-

şinin tüketim birleştirme kapsamında üretiminin tüketimini karşılamadığı zaman dilimi için

yapılacak mahsuplaşmada, yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında

tüketildiği kabul edilir.”
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MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/03/2016

Karar No : 2016/32

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 22.01.2016 tarihli ve 455 sayılı yazısına istinaden,

1. Maliye Hazinesine ait Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Osmangazi mahallesinde bu-

lunan 4651 ada, 1 parseldeki 338.557,91 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve

programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/03/2016

Karar No : 2016/33

Konu : DMO’ya Ait Taşınmaz

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 29.01.2016 tarihli ve 624 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)’ne ait Kocaeli ili, Gebze

ilçesi, Çayırova mahallesi 4 ada, 40 parselde bulunan 195.763,88 m2 yüzölçümüne sahip ta-

şınmazın (DMO tarafından fiilen kullanılan kısmının, daha sonra ifraz edilerek özelleştirme

kapsam ve programı dışında tutulması kaydıyla) tamamının özelleştirme kapsam ve programına

alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2013 28783
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/548  

Karar No : 2015/413 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin 31/03/2015 tarih ve 2013/548 E. 

- 2015/413 K. sayılı kararı ile sanık BAHJAT TARBOUSH (Husseın ve Ghazala oğlu, 1987 

doğumlu) hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup; tüm aramalara rağmen sanık BAHJAT 

TARBOUSH'a gerekçeli kararın ve katılan kurumun temyiz dilekçesi tebliğ edilemediği, dosyada 

açık adresi mevcut olmadığından tebligata yarar açık adres tespit edilememiĢ olduğu 

anlaĢılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ve katılan kurumun 

temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı 

tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 

süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 1867 

————— 

Esas No : 2015/11 

Karar No : 2015/273 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin 06/03/2015 tarih ve 2015/11 E. - 

2015/273 K. sayılı kararı ile sanık YUNUS HAMZA (Ahmet ve Vahide oğlu, 1994 doğumlu) 

hakkında 2 Yıl 11 Ay Hapis ve 4.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ 

olup; tüm aramalara rağmen sanık YUNUS HAMZA'ya gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, 

dosyada açık adresi mevcut olmadığından tebligata yarar açık adres tespit edilememiĢ olduğu 

anlaĢılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, 

aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 1868 

————— 

Esas No  : 2013/896 

Karar No  : 2015/410 

Askeri Yasak Bölgelere Girme suçundan Mahkememizin 31/03/2015 tarih ve 2013/896 E. 

- 2015/410 K. sayılı kararı ile sanık MUHAMMED EL YUSUF (Enver ve Enedi oğlu, 1991 

doğumlu) hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup; tüm aramalara rağmen sanık MUHAMMED 

EL YUSUF'a gerekçeli kararın ve Nizip CBS'nın temyiz dilekçesinin tebliğ edilemediği, dosyada 

açık adresi mevcut olmadığından tebligata yarar açık adres tespit edilememiĢ olduğu 

anlaĢılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ve Nizip CBS'nın 

temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı 

tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 

süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 1869 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

41 KALEM LABORATUVAR MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kocaeli Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 41 

kalem laboratuvar malzemesi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/04/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2698/1-1 
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1 ADET YENĠ NESĠL KÜÇÜK GENOM DNA DĠZĠLEME 

CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

Genom DNA Dizileme Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların Ģartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.04.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2699/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN /16-1. MADDESĠ KAPSAMINDA TASFĠYELĠK  

HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 4,50 TL. ile en çok 451.514 TL. arasında değiĢen; 29/03/2016 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 45.152 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı Ģartname eki listede gösterilen çay, çakmak, saç boyası, hurda bakır, makaron, oyuncak, 

elektronik sigara, süt tozu, konserve, kahve, makarna, deterjan, güneĢ gözlüğü, ampul ve kestane 

v.b. cinsi 47 grup eĢya açık artırma suretiyle, NESĠMĠ MAHALLESĠ NESĠMĠ KÜME EVLERĠ 

No: 20 ġEHĠTKAMĠL/GAZĠANTEP adresinde 30/03/2016 tarihinde saat: 09.30'da satıĢa 

sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 

numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karĢılığı Gaziantep Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 2683/1-1 

—— • —— 

BAġKÖY ĠSTASYONUNDA FĠGÜRE ġEKĠLDE 30.000 M3, ESENKENT ĠSTASYONUNDA 

FĠGÜRE ġEKĠLDE 20.000 M3 VE BOLKUġ ĠSTASYONUNDA FĠGÜRE ġEKĠLDE 

15.000 M3, BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

Ġhale Kayıt No : 2016/84638 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve süresi: BAġKÖY ĠSTASYONUNDA FĠGÜRE ġEKĠLDE 

30.000 m3, ESENKENT ĠSTASYONUNDA FĠGÜRE ġEKĠLDE 20.000 m3 ve BOLKUġ 

ĠSTASYONUNDA FĠGÜRE ġEKĠLDE 15.000 m3, BALAST ALIMI ĠġĠ Yukarıda belirtilen 

alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Ġhale tarihi ve saati: 12/04/2016 Salı günü, saat 10:00 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

4 - Ġhalenin yapılacağı adres: TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu Behiçbey - Yenimahalle/ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 12/04/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2667/1-1 

—— • —— 

BALAST TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/80643 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası Sirkeci - Uzunköprü arasında 

demiryolu hattının bakımı için gerekli olan balast ihtiyacının karĢılanması için Çorlu Ġstasyonuna 

teslim 20.000 m3 ve Lüleburgaz Ġstasyonuna teslim 10.000 m3 balast temini iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 12.04.2016 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 12.04.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2587/1-1 
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YILDIRIMKEMAL ĠSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/82558 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr ) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı:  

TCDD Yıldırımkemal Ġstasyonunda teslim 10.000 m3 balast (Teknik Ģartnameye göre) 

alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 12/04/2016 günü saat 14:30’a kadar 

verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale Komisyonu 

Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü Afyonkarahisar 

veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2760/1-1 

—— • —— 
AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN  

4 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan   

4 Kalem Preform alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, tekliflerinin en az %3’ü nispetinde geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18.04.2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 18.04.2016 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2695/1-1 
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SIRTTAN DÜġME BÜYÜKBAġ HAYVAN DERĠLERĠ (KELLE DERĠLERĠ DAHĠL)  

ĠLE KÜÇÜKBAġ HAYVAN DERĠLERĠ ĠHALE YAPILMAK  

SURETĠYLE SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Mayıs-Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört) aylık 

dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düĢme 

büyükbaĢ hayvan derileri (kelle derileri dahil) ile küçükbaĢ hayvan kesimlerinden elde edilecek 

deriler ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır. 

3 - Ġstekliler ihale Ģartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

13 Nisan 2016 ÇarĢamba günü saat 10.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - Ġhaleye ait Ģartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir. 2611/1/1-1 

————— 

BÜYÜKBAġ HAYVAN SAKATAT, YAN ÜRÜN VE HAYVANSAL YAĞLAR ĠLE 

KÜÇÜKBAġ HAYVAN SAKATAT VE BAĞIRSAKLAR  

ĠHALE YAPILMAK SURETĠYLE SATILACAKTIR 

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 

Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2016 yılı Mayıs - Ağustos aralığını kapsayan 4 (dört) 

aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat, 

yan ürün ve hayvansal yağlar ile küçükbaĢ hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve 

bağırsaklar ihale ile satılacaktır. 

2 - Ġhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi 

bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.  

3 - Ġstekliler ihale Ģartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 

13 Nisan 2016 ÇarĢamba günü saat 14.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir. 

4 - Ġhaleye ait Ģartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında 

temin edilebilir. 

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı 

yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir.  2611/2/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

JEOTERMAL ALANLARIN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aĢağıdaki tabloda Ġlçesi, köyü, cinsi ve 

hektarı belirtilen 6 adet arama 1 adet jeotermal kaynak iĢletme sahasının ihalesi; 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) 

bendi ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aĢağıdaki tabloda 

belirtilen gün ve saatte Çanakkale Ġl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. 

No: 215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

(Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini, 

150,00 TL bedel karĢılığında satın almaları zorunludur. 

  Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste 

görülebilir. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi, Çanakkale Ġl Encümen 

Toplantı Salonu 

  Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik Yanı) 

ÇANAKKALE 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : AĢağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Arttırma Usulü  

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

  (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik 

Yanı ÇANAKKALE) 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 05/04/2016    Salı günü saat 13:30 

5 - ĠĢin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

6 - ġartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir. 

7 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler 

a) Gerçek kiĢiler için: 

1 - Nüfus cüzdan sureti 
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2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi  

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname (ekleri ile birlikte)  

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair 150.-TL’lik banka makbuzu 

8 - YurtdıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenen belgelerin tümü T.C. BaĢkonsolosluklarınca 

veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

b) Tüzel kiĢiler için: 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 

2 - Vergi Levhası (2016 yılı onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak giriĢim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak 

sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Ġl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair 150.-TL’lik makbuz. 

8 - YurtdıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenen belgelerin tümü T.C. BaĢkonsolosluklarınca 

veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 
 

 

Ġlçe Köy/Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 Lapseki Merkez 61,86 26.694,96 TL 800,84 05/04/2016 13:30 

2 Ayvacık Yukarıköy 2.827,77 50.306,00 TL 1.509,18 05/04/2016 13:31 

3 Ayvacık Ġlyasfakı/Söğütlü 4.462,45 79.387,00 TL 2.381,61 05/04/2016 13:32 

4 Ezine Çamlıca 1.507,4 26.817,00 TL 804,51 05/04/2016 13:33 

5 Ezine Geyikli 1.650,00 29.354,00 TL 880,62 05/04/2016 13:34 

6 Lapseki Merkez 4.624,39 82.268,00 TL 2.468,04 05/04/2016 13:35 

7 Ezine Kösedere 2.593,36 250.000,00 TL 7.500,00 05/04/2016 13:36 

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 2640/1-1 
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1 ADET 6 EKSEN ROBOT KOL SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

6 Eksen Robot Kol alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/89897 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 6 Eksen Robot Kol Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 04.04.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 04.04.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2696/1-1 
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5216 SAYILI YASA GEREĞĠNCE YETKĠ VE SORUMLULUĞU KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ’NE 

AĠT KAVACIK SUBAYEVLERĠ MAHALLESĠ’NDE ĠMARIN 33843 - 33844  

ADALARI ĠLE ÇUBUK ÇAYI ARASINDA KALAN ĠMAR PLANINDAKĠ  

PARK ALANI ÜZERĠNE SINIRLI AYNĠ HAK (ÜST HAKKI)  

TESĠSĠ ĠLE ĠNġAA EDĠLECEK OLAN KAPALI  

OTOPARK VE DÜĞÜN SALONLARI  

ĠNġAATINA AĠT ĠHALE ĠLANI 

Keçiören Belediye Başkanlığından: 

1 - Sınırlı ayni hak (Üst Hakkı) tesis edilecek olan taĢınmaz; Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi, 

Kavacık Subayevleri Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ve imarın 33843 - 33844 adaları ile 

Çubuk Çayı arasındaki 5216 sayılı yasa gereğince yetki ve sorumluluğu Keçiören Belediyesi’ ne 

ait yaklaĢık 11.770,00 m² alana sahip imar planında park alanına yapılacak olan Düğün Salonu, 

Nikah Salonu; Ġdare tarafından hazırlanan mimari avan proje doğrultusunda, Statik, Mekanik, 

Elektrik, Tesisat, uygulama mimari, peyzaj vb. projeleri de tüm detayları ile birlikte Yüklenici 

tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun Ģekilde hazırlanması ve Ġdare’nin ilgili 

birimlerince onaylanması Ģartıyla, toplam 3 kat, ara kat, açık teras, çatı arası katından ibaret brüt 

alanı 10.363,43 m² binanın inĢası ile ilgili sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 15 yıllığına ihalesi 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale 27/04/2016 ÇarĢamba Günü saat: 15.40’de Belediye Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen Bedel: Ġhale konusu Kiralama iĢinin muhammen bedeli 9.727.989,90 TL dir. 

4 - Geçici Teminat Bedeli: Ġhale konusu arsa satıĢ iĢinin Geçici Teminat bedeli, 

muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 291.839,70 TL dir. (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar 

ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) 

5 - Ġsteklilerde aranılan Ģartlar ve belgeler: 

A) DıĢ Zarf 

- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi, 

- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kiĢiler için muhtarlıktan veya nüfus 

müdürlüklerinden alınmıĢ belge, tüzel kiĢiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.) 

- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri, 

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

- Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat ve Ģartname bedeli 
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- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

- Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını belgeleyen noter onaylı iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

- Kiracılık iliĢkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye 

borcu olmadığına dair belge, (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.) 

- Kiracılık iliĢkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile 

Ġcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk ĠĢleri 

Müdürlüğünden alınacak.) 

B) Ġç Zarf 

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.) 

6 - Ġhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde 

belirtilen kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte 

serbesttir. 

8 - Teklifler; - 2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - 

Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere, ihale günü (27.04.2016) saat 12.00 ye kadar Belediye 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne verilecektir. 

9 - Ġhale Ģartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Ġhale Servisinden 500 TL Ģartname bedeli karĢılığında temin 

edilebilir. 

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇĠÖREN / 

ANKARA) 2672/1-1 

————— 

MÜLKĠYETĠ KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ’NE AĠT ESERTEPE MAHALLESĠ’NDE ĠMARIN 

34906 ADA 9 SAYILI PARSELĠ ÜZERĠNDE SINIRLI AYNĠ HAK (ÜST HAKKI)  

TESĠSĠ ĠLE ĠNġAA EDĠLECEK OLAN KAPALI OTOPARK,  

DÜĞÜN SALONLARI, NĠKAH SALONU ĠNġAATINA  

AĠT ĠHALE ĠLANI 

1 - Ankara ili Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi imarın 34906 ada 9 nolu parsel içi ve 

AĢık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köĢesi 2.275,00 m² arsa içerisine yapılacak olan 

Düğün Salonu, Nikah Salonu; Ġdare tarafından hazırlanan mimari avan proje doğrultusunda, 

Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat, uygulama mimari, peyzaj vb. projeleri de tüm detayları ile 

birlikte Yüklenici tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun Ģekilde hazırlanması ve Ġdare’ nin 

ilgili birimlerince onaylanması Ģartıyla, toplam 4 katlı ve brüt alanı 4.735,00 m² (Ġkinci bodrum 

kat, Birinci Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Normal Kat) olan binanın inĢası ile ilgili sınırlı ayni 

hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı 

teklif usulü ile 15 yıllığına ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhale 27/04/2016 ÇarĢamba Günü saat 15.50 de Belediye Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen Bedel: Ġhale konusu Kiralama iĢinin muhammen bedeli 4.493.550,00 TL dir. 

4 - Geçici Teminat Bedeli: Ġhale konusu arsa satıĢ iĢinin Geçici Teminat bedeli, 

muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 134.806,50 TL dir (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 
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26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar 

ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) 

5 - Ġsteklilerde aranılan Ģartlar ve belgeler: 

A) DıĢ Zarf 

- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi, 

- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kiĢiler için muhtarlıktan veya nüfus 

müdürlüklerinden alınmıĢ belge, tüzel kiĢiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.) 

- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri, 

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

- Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat ve Ģartname bedeli 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

- Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığını belgeleyen noter onaylı iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

- Kiracılık iliĢkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye 

borcu olmadığına dair belge, (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.) 

- Kiracılık iliĢkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile 

Ġcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk ĠĢleri 

Müdürlüğünden alınacak.) 

B) Ġç Zarf  

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.) 

6 - Ġhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde 

belirtilen kiĢiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar  

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte 

serbesttir. 

8 - Teklifler; - 2886 sayılı D.Ġ.K.’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - 

Encümen BaĢkanlığına sunulmak üzere, ihale günü (27.04.2016) saat 12.00’ye kadar Belediye 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne verilecektir 

9 - Ġhale Ģartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Ġhale Servisinden 500 TL Ģartname bedeli karĢılığında temin 

edilebilir. 

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇĠÖREN / 

ANKARA) 2673/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe ADANA/Yüreğir 

Adresi 
KarataĢ Yolu Üzeri 17 km. Yüreğir/ 

ADANA 
Tel-Faks (0 322) 334 00 30 - (0322) 334 03 57 

Posta Kodu 1321 E-Mail dataem@gthb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TACO TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ 

ve TĠCARET A.ġ. 
 

Adresi 
EGS BUSINESS PARK B1 BLOK KAT 6 

NO: 243 BAKIRKÖY/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8150447282  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
667975  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2697/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2711/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2711/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2711/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 2716/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 2722/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2728/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2729/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2730/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2731/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2735/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2739/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2740/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2742/1/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2742/2/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2743/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2744/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 2741/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 
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. 

 2702/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2703/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2704/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2705/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2706/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2707/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2708/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2709/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2710/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2712/1/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2712/2/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/1/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/2/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/3/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/4/1-1 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/5/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2713/6/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2714/1/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2714/2/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2715/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2717/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2718/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2719/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2720/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2721/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2723/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2724/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2725/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2726/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2016 – Sayı : 29662 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2727/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2732/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2733/1-1 



23 Mart 2016 – Sayı : 29662 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2734/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2737/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2738/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2736/1-1 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
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. 

 2747/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/19656 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANTALYA/Kepez 

Adresi Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı  Tel-Faks 
0242 334 77 00 

0242 345 36 99 

Posta Kodu 07090 E-Mail bol13@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YĠĞĠT ALTYAPI Prj. ĠnĢ. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. 
- 

Adresi 
Aydınlar Mah. Nursan iĢ Merkezi Kat:4 

No:46   Tatvan/BĠTLĠS 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6600433172 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 003397                          

Oda Sicil No: 002306 
- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
() 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2745/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/43164 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kars/Merkez 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Çevre Yolu Cad. 

No:29/D  
Tel-Faks 

0474 453 60 00  

0474 213 63 37 

Posta Kodu 36200 E-Mail Bol18@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet ORMAN - 

Adresi 
Ġlkbahar Mah. 596.Sok. No:47/9 

Çankaya/ANKARA 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
614 057 5581 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
312327 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2746/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/43164 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Kars/Merkez 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Çevre Yolu Cad. 

No:29/D  
Tel-Faks 

0474 453 60 00  

0474 213 63 37 

Posta Kodu 36200 E-Mail Bol18@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Alpaslan Yapı ĠnĢ. Ġth. Ġhr. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. 
- 

Adresi 
Hanibaba Cad. Orduevi KarĢısı No: 20 

AĞRI 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
663 005 1404 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Tic. ve San. Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3765 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2746/2/1-1 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2823/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/146051 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı     

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

Adı Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü     Ġl/Ġlçe Çankaya/ANKARA  

Adresi Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar      Tel-Faks 0 312 417 84 70 - 0 312 417 78 39  

Posta Kodu 07090 E-Mail satinalma@tigem.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mimar Sistem ve Müh. A.ġ.    - 

Adresi 

Kızılırmak Mah. 1446.Cad. Alternatif 

Plaza No: 12/33 Çukurambar 

Çankaya/ANKARA    

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6210511652    - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
280571 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2821/1-1 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/19953 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü / Makine Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı     

Ġl/Ġlçe ANKARA / ÇANKAYA  

Adresi 
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı No:139 Çankaya/ANKARA     
Tel-Faks 

0 (312) 201 20 36/ 

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14  

Posta Kodu 06800     E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
VĠDEA Yazılım Elektronik Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi    
Gökay KAYA   

Adresi 

Ankara Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi 

A.ġ. Bilkent Ceyberpark Tepe Binası DıĢ 

Kapı No: 5 Ġç Kapı No: Z/40 

Çankaya/ANKARA    

Ankara Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgesi A.ġ. Bilkent Ceyberpark 

Tepe Binası DıĢ Kapı No: 5 Ġç 

Kapı No: Z/40 Çankaya/ANKARA   

T.C. Kimlik No. - 20057370802   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
883 030 7679 (Doğanbey V.D.)     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
307809 307809 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Nushak Nusayri Ġlim AraĢtırma Kültür ve Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mualla Rebig ÖZEZEN, Murat ÖZDEMĠR, Güldeniz GÜLER, Ali 

Can BĠRBĠRĠ, Mehtap ÖZEZEN, Mehmet Ali SELEK, Seçkin GÖNÜLKAYNAK, Fehmi 

ÇĠÇEKÇĠ, Cebrail USKANER, Vefa DEMĠRALP, Cüneyt ALAY, Adnan ĠLDAġ, Gökmen 

ÇEKĠCĠ, Nurettin YENGĠN, Serdil ATIġ, Kenan BĠRBĠRĠ, Serdal AKÇĠL, Abdullah TEKGÜL, 

Fuat KARSLI, Serkan ÖZESENCAN, Fikret SÖNMEZ, Ramadan ÖZEZEN, Mehmet ODUR, 

Kadir BĠRBĠRĠ, Ferit AZTEKĠN, Can MERCAN, Cevdet EN, Ġzzet ÖRGEN, Nimet DEMĠRALAY, 

Ahmet ĠġĠBOL, Erdinç ÇAĞRITEKĠN 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ADANA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2016 tarihinde kesinleĢen, 18.12.2015 tarih 

ve E: 2015/210, K: 2015/634 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ġslam dini ilimlerinin, her dalında araĢtırma yapmak ve yaptırmak, 

islam dini bünyesinde vuku bulmuĢ farklılıkların, fıkıh, fetva, hüküm ve yolların, menba-ı 

esaslarını araĢtırmak, incelemek, mezhebi farklılıklar konuları hakkında geniĢ çalıĢmalar yapmak, 

islam inancının özünü incelemek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları yapmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Adana Ġli Seyhan Ġlçesi, Mıdık Mahallesi, 146 Pafta, 838 Ada, 

26 Parsel’de kayıtlı 246,97 m2 yüzölçümlü binanın 35/8644 hissesi ve 3000.00.-TL. 

(ÜçbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Mualla Rebig ÖZEZEN, Murat ÖZDEMĠR, Güldeniz GÜLER, 

Ali Can BĠRBĠRĠ, Mehtap ÖZEZEN, Seçkin GÖNÜLKAYNAK, Mehmet Ali SELEK  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ Mütevelli heyetin 

uygun göreceği aynı amaca yönelik bir vakfa veya bir okul yapımında kullanılmak kaydıyla Milli 

Eğitim Bakanlığına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2692/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Tanyeri Sosyal DayanıĢma, Eğitim, Sağlık, Kültür ve YardımlaĢma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Osman Nurettin Gürgür, Dursen Gürgür, Betül Yetkin, Gürsel Çiçek. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/03/2016 tarihinde kesinleĢen 14/12/2015 

tarih ve E: 2015/307, K: 2015/504 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlerimizin gereği olarak ihtiyaç sahiplerine maddi 

ve ayni yardımlar yapmak, öğrencilere karĢılıksız burs desteği sağlayarak nitelikli, ahlaklı, 

inançlı, milli Ģuur sahibi insanlar olarak yetiĢmelerine yardımcı olmak, eğitim ve sağlık kurumları 

kurarak ihtiyaç sahiplerine eğitim ve sağlık hizmeti sağlamak, insanları çeĢitli sanat ve kültür 

alanlarında yetiĢtirmek ve bilinçlendirmek, yeni üye katılması halinde üyelerinin birlik, 

dayanıĢma, maddi ve manevi yardımlaĢma anlayıĢı içerisinde hayatlarını idame ettirmelerini 

kolaylaĢtırmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (Nakit) 

YÖNETĠM KURU: Osman Nurettin Gürgür, Dursen Gürgür, Betül Yetkin, Gürsel Çiçek. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  Tasfiyeden arta 

kalan mal varlığı konusunda en yakın bir baĢka vakfa veya kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2693/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Susurluklular Vakfı 

VAKFEDENLER: Temel ġen, Mülkü Türkmen, Cüneyt Balta, Ġlyas Özel, Vedat Acar, 

Melih Bağırgan, Ġsmail TaĢdemir, Ġsmail Çakır, Fatih Öksüz, Ali Osman Sali, Taner Akabey, Ali 

Saygı, Burak Burkan, Muhammetali Kalaycı. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Balıkesir 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/02/2016 tarihinde kesinleĢen, 22/01/2016 tarih 

ve E: 2015/395, K: 2016/41 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Susurluk ve Susurluklulara hizmet götürmek üzere, eğitim, sosyal, 

kültürel, sağlık, sanat, spor ve benzeri alanlarda faaliyet göstererek gerekli dayanıĢma ve 

yardımlaĢmayı sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.- TL Nakit 

YÖNETĠM KURULU: Temel ġen, Mülkü Türkmen, Cüneyt Balta, Ġlyas Özel, Vedat 

Acar, Melih Bağırgan, Ġsmail TaĢdemir, Ġsmail Çakır, Fatih Öksüz, Ali Osman Sali, Taner 

Akabey, Ali Saygı, Burak Burkan, MuhammetAli Kalaycı. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Arta kalan mal ve 

hakları Susurluk Ġlçesi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2694/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen 

bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ġlana 

baĢvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 

suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine baĢvuran 

adayların bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve 

Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 01.04.2016 tarihine kadar Ġstanbul 

GeliĢim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara Ģahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve 

internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.  

Adres: Cihangir Mah. ġehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 

No:1 Avcılar/Ġstanbul  -- Tel:0212 422 70 00 
 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESĠ ALANI 

ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ 

EK 

AÇIKLAMALAR 

Oyunculuk Bölümü 

Ġlgili alanda 

Doktorasını/Sanatta 

Yeterliliğini veya 

Doçentliğini almıĢ olmak 

3 
Yrd. Doç –Doçent –

Profesör 

ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ALANI 
ÖĞRETĠM 

ÜYESĠ 

EK 

AÇIKLAMALAR 

Turizm Rehberliği 

Bölümü 

Ġlgili alanda Doktorasını veya 

Doçentliğini almıĢ olmak 
3 

Yrd. Doç –Doçent –

Profesör 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, ĠletiĢim Fakültesi ve 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

ĠletiĢim Fakültesi 

Televizyon 

Haberciliği ve 

Programcılığı 

1 

Televizyon Haberciliği 

ve Programcılığı, 

Gazetecilik, ĠletiĢim, 

ĠletiĢim Bilimleri, 

ĠletiĢim Sanatları, Radyo 

Televizyon ve Sinema 

Prof., Doç., Yrd. 

Doç. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Turizm 

ĠĢletmeciliği ve 

Otelcilik 

1 Turizm Doçent 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/8658 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında

Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar 

YÖNETMELİKLER
— Suç Eşyası Yönetmeliği
–– Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim, Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/7)
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/8)
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2016/24)
–– Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği

(Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10)
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına

Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/03/2016 Tarihli ve 2016/32 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/03/2016 Tarihli ve 2016/33 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2014/11864 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/1827 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/4690 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 22/03/2016 tarihli ve 29661 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Gümrük Genel
Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) 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


