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ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/843

02/12/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2016/844

02/12/2016
Binali YILDIRIM
Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

—— • ——

YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 31/3/2017 tarihine kadar, elektrik üretim tesislerine ilişkin kabul işlemleri 7/5/1995
tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 6/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/11/2015

29524
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine
bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim
döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için
öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,
ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı
için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel
hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç on iki yarıyılı, bütünleşik doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on
dört yarıyılı; ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora programında dört yarıyılı, bütünleşik doktora programında altı yarıyılı,
d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,
f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve tarafından onaylanan beş
kişilik kurulu,
g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): 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 dallarını,
h) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
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ı) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,
i) Enstitü anabilim dalı kurulu (EABDK): EABD başkanlığında, varsa yardımcıları ve
EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanlarıyla
yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,
k) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
m) GMAT (Graduate Management Admission Test): ÜAK tarafından ALES’e eş değer
sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
n) GRE (Graduate Record Examinations): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan
ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının
niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin
onayıyla Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi,
ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
p) Kredi: EK’in kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde,
bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,
r) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek
ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/
bütünleşik doktora programlarından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, doktora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla
yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) Doktora/bütünleşik doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlamak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.
(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dallarıyla aynı adı taşır. Bu anabilim
dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’in teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla enstitüde anabilim dallarından farklı adı taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.
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Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde
lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili EABDAK’ın kararı, EK’in önerisi, Senatonun
uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla yeni programlar da açılabilir.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas
alınır. Ayrıca öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.
(3) EABDAK tarafından önerilen programlar ve değişiklik önerileri EK’çe onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Ayrıca EYK, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle diğer yükseköğretim kurumları/araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak ortak programlar
yürütebilir.
(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, EABDK’nin
önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans
ve doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleriyle diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. İlan her yarıyıl
başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına dair işlemler, adayın
beyanı esas alınarak yapılır.
Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına başvuracak adaylarda aranacak şartlar
ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına
sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları
gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları veya tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurdukları
programın puan türünden en az 65 standart puan almaları ve ana dilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.
c) Bütünleşik doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir. ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan alan ve
lisans not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan lisans mezunları, ana dilleri dışında YÖK
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları durumunda kontenjanlar
dâhilinde bütünleşik doktora programına başvurabilirler.
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ç) GRE ya da GMAT sınavında en az ALES puanına eş değer bir puan alanların, ALES
puanı yerine bu puanları değerlendirmeye alınır.
d) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
adaylardan YÖK tarafından diploma denkliği onaylananlar, belirlenen şartları sağlamaları hâlinde lisansüstü eğitime başvurabilirler.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
a) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca adayların
ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekir.
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak
EYK tarafından karara bağlanır.
ç) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler,
ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.
d) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri EYK tarafından belirlenir.
Lisansüstü eğitime giriş sınavları ve başarı değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen
zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin
kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans
mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç
katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
(2) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

(3) Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55; doktorada ise en az 65 puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği hâlinde sırayla ALES notu,
mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.
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(4) İlan edilen kontenjanlar dâhilinde başarılı olan asil aday sayısı kadar yedek aday
belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek aday listeleri enstitü tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen
öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu kapsamda:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla bilimsel
hazırlık programına alınabilir.
b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen
öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce EABDK’nin önerisi ve
EYK’nin kararıyla belirlenir.
c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
ç) Bilimsel hazırlık programında lisans ve lisansüstü programlardan dersler alınabilir.
Alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez.
Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az 20, en çok 40 AKTS’den oluşur.
d) Daha önce bilimsel hazırlık programından lisansüstü eğitime yönelik alınmış olan
derslerin intibakları EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla 18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır.
e) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili derslere devam, sınavlar, notlar, başarı durumu,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
f) Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nin onayıyla
ilgili anabilim dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilirler. Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EABD kurulunun teklifi ile EYK
tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek için adayın öğrenim veya mezuniyet
belgesine sahip olması ve belirlenen öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt döneminde yatırması gerekir. Aday bir yükseköğretim kurumu öğrencisi ise başvurduğu dönem itibariyle adayın
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.
(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
(3) Özel öğrenciler, lisansüstü programların giriş sınavlarını başarıp ilgili programlara
kabul edildiklerinde, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakı, kabul
tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları hâlinde EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla
18 inci maddenin birinci fıkrasına göre yapılır. Ancak muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü
eğitiminde alınması gereken derslerin %50’sini geçemez.
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(4) Özel öğrenciler bütün derslerini tek bir öğretim elemanından alamazlar.
(5) Özel öğrenci statüsüyle ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları,
ders tekrarı ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
(6) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması hâlinde aldığı dersleri
ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm
derslerden başarılı olmuş öğrenciler, ilanda belirtilen tarihler arasında başvurmaları durumunda,
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş için enstitünün ilgili
lisansüstü programına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, EABDK’ce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı
için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak
EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(2) Öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü
programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABDK’nin görüşü alınarak EYK tarafından belirlenir. Öğrenci EABDK’nin görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir ve kendisine danışman atanır. Seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler tez
önerisi verebilirler. Ancak teze başlanmış olması durumunda yeni bir tez önerisi hazırlanarak
tez konusu değiştirilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.
Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve değişik hükümler
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilen takvime göre yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler
tekrar istenmez. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler arasından
sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanlarla sahte belge sunanların kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
(3) Bir programda kayıtlı öğrenci aynı program için yeniden başvuruda bulunamaz.
(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan veya
kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanının danışmanlığı dondurulur. Azami süreyi aşan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Öğrenci, danışmanının uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır. Bir yarıyıl için alınacak ders miktarı en çok 45 AKTS’dir.
(6) Danışman tarafından onaylanmamış derslerin ders kaydı yapılmış sayılmaz.
(7) Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması, danışman tarafından onaylanması zorunludur.
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(8) Seminer dersi aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Lisansüstü öğrencilerin seminer dersi, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine
dayanan, yazılı bir metinden oluşan ve sözlü olarak sunulan bir çalışmadır.
b) Öğrenci seminerini, ilgili yarıyılın ders kayıt döneminde kayıt yaptırmak şartıyla ilgili yarıyıl içinde verebilir. Seminerin sunulacağı yer ve tarih, en az yedi gün önce EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer, tez danışmanıyla birlikte en az üç öğretim üyesi veya doktora unvanına sahip öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır. Seminer, katılan öğretim elemanlarının salt çoğunluğuyla başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonuç katılımcı listesiyle birlikte üç iş günü içinde
EABD başkanlığı tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sunulan seminer enstitü tez yazım
kurallarına göre hazırlanarak danışman onayından sonra ciltlenmiş bir nüshası bir ay içerisinde
enstitüye teslim edilir.
c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının ders dönemlerinde bulunan ve
seminer dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir seminer
dersi açabilir.
(9) Uzmanlık alan dersi aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve
tez çalışmalarına yardımcı olduğu kredisiz teorik bir derstir.
b) Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt
yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci
danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.
c) Danışman, yüksek lisans ve doktora programlarının tez dönemlerinde bulunan ve
uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci sayılarına bakılmaksızın her yarıyıl ancak bir uzmanlık alan dersi açabilir.
ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumunda olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna atanması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini EABDK’nin önerisi ve
EYK’nin onayıyla Üniversitedeki tam zamanlı bir öğretim üyesinden alabilir.
(10) Ders seçimi, lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi hâlinde Üniversite bünyesindeki anabilim dallarından ve danışman ile EABDK’nin önerisi ve EYK’nin uygun görmesi
hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.
(11) Kayıt dondurma; ilgili EABDK’nin görüşü ve EYK’nin onayıyla Senato tarafından
belirlenen haklı ve geçerli mazeretinden dolayı bir öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt
dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içerisinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre azami süreye dâhil edilmez. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda
EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
(12) İntihal programı raporu, lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, enstitü tarafından düzenlenecek intihal programı raporu danışman ve jüri üyelerine gönderilir.
Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç, her yarıyıl en az 14 hafta (70
iş günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından
belirlenir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşuluyla devam etmek zorundadırlar.
(2) Dersi ikinci kez alan öğrencilerde, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda aldığı yeni ders için devam zorunluluğu aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, gerekirse bütünleme sınavı yapılır. Ancak lisansüstü programlarda ders dönemlerinin bitiminde, devam koşulunu yerine getirmek şartıyla, tek dersi kalan öğrenciler için yazılı başvurmaları hâlinde her
yarıyıl sonunda tek ders sınavı hakkı verilir. Sınav tarihi EYK tarafından belirlenir.
(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi ara sınav notu ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı
notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir. Başarı puanının hesaplanmasında ara sınav
notunun %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı alınır.
(3) Dönem içi ara sınav notu, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşağıdaki gibidir:

b) Ayrıca, katsayıyla bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli),
YZ (yetersiz) ve DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları, not
ortalamalarına katılmayan ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarı durumunun gösterilmesi için kullanılır. DZ notu devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve katsayı değeri F ile aynıdır.
(5) Öğrenciler, danışmanlarının onayıyla akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders
ekleyebilir ve/veya bırakabilirler.
(6) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu ders/dersleri tekrar almak zorundadırlar. Ayrıca, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları dersleri de tekrarlayabilir ve/veya yeni dersler alabilirler.
(7) Ara sınavlarından herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, EYK kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden
beş iş günü içinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle enstitüye başvurmak
zorundadırlar.
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(8) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını, ara sınavlar için on beş gün, yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavları için yedi gün içerisinde enstitü not sistemine girmek zorundadır.
Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav tutanağının bir nüshası notların sisteme girildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.
(9) Bir öğrenci, bir akademik yarıyılda bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir.
Tezsiz yüksek lisans dersleri, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve danışmanlıklar hariç, akademik unvanı profesör ve doçent olan öğretim elemanları bir yarıyılda en çok üç, akademik
unvanı yardımcı doçent olan ve doktoralı olan öğretim elemanları ise bir yarıyılda en çok iki
ders açabilirler.
(10) Enstitüde, ilgili EABDAK’nin kararı, EK’nin önerisi, Senatonun onayıyla yeni
dersler açılabilir ve açılmış olan dersler değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
(11) Enstitüde açılmış olan derslerin ders sorumluları, her yarıyıl başlamadan önce ilgili
EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla değiştirilebilir.
(12) Enstitü anabilim dallarında aynı adı taşıyan dersler bulunabilir. Bu derslerden birini
alan öğrenciler, kodları farklı da olsa başka birini alamazlar. Almış olurlarsa ders tekrarı yapmış
sayılırlar.
(13) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 17 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl ağırlıklı not
ortalaması (ANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasıyla (GANO) belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeriyle o dersten alınan notun katsayısı
çarpılır. Bulunan değerler toplamının, bu derslerin toplam AKTS’sine bölünmesiyle bir not ortalaması elde edilir. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa ANO; öğrencinin
kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa GANO bulunur. GANO hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması hâlinde, bu dersten alınan en son
not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin notu geçerli
olur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci statüsünde veya bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik aldığı ve başarılı olduğu derslerden kayıt yaptırdığı programa ders
saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri EABDK’nin teklifiyle EYK tarafından
karara bağlanır. Yatay geçişler hariç, öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu dersler harf notu belirlenerek intibak ettirilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar
EYK’nin kararıyla belirlenir.
(2) Herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, başka bir
lisansüstü programa transfer edilemez.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak maddi hata dilekçesi hazırlanarak enstitüye yapılır. Sınav sonuçlarında maddi
hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç
iş günü içerisinde değerlendirilir. Öğretim elemanının not değişikliğiyle ilgili raporu EYK tarafından incelenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.
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İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitüyle ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması,
b) Öğrencinin,18/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşması.
(2) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara kayıt hakkı
kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil
tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olan öğrenciler
öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
Danışmanlık
MADDE 21 – (1) Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Danışman, yüksek lisans programlarında en geç birinci yarıyılın sonuna, doktora
programında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
b) Danışman, EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanıncaya kadar EABD başkanı danışmanlık görevini
yürütür. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde
EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden de olabilir.
c) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
ç) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık
üst sınırı 12’dir. Bir öğrenciye tez için birden çok danışman atanması durumunda, iki adet ortak
danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
d) Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyeleri
başlamış olan danışmanlıklarına isterlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilirler.
e) Danışmanın, altı aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla
belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması,
askere gitmesi, herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi; ayrıca öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi durumunda EABDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.
f) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü
resmî işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.
g) İki dönem üst üste kaydını yenilemeyen veya kayıt yaptırdığı hâlde devam etmeyen
öğrencinin danışmanlığı aktiften pasife çevrilir ve bu öğrenciler EABD havuzunda toplanır.
Havuza alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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ğ) Yeni danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Bu danışmanlık
pasif olup danışmanlık sayısına dâhil edilmez.
h) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreyi aşmayan pasif durumdaki öğrencinin kaydını
yenilemesi hâlinde EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla kendisine yeniden danışman atanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez
çalışmasına başlayan öğrenci her dönem için uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile
diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Tezli yüksek lisans programında ders dönemi en az iki yarıyıldır. Ancak enstitüye
kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından, özel öğrenci olarak,
bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya yatay geçiş yoluyla
gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla tez önerisi
verebilirler.
(4) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden (YT),
(D) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 GANO elde etmesi gerekir.
(5) Ders döneminin başarı ile tamamlanması durumunda tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte belirlenir. İlgili enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlanan tez
önerisi, danışman onayından sonra en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilmek
üzere EABD başkanlığına teslim edilir. Tez önerisi, EABDK’nin kararı olarak EABD başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir. Tez konusunun değiştirilmesi için de aynı yol izlenir. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler, EYK’nin onay tarihinden itibaren tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırırlar.
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(6) Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dersler, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından en az 120 AKTS’yi tamamlaması zorunludur.
Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrenci tezini tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrenci yüksek lisans tezinin savunmasından önce tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez savunmasından sonra düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci tezini düzeltme ile
birlikte tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü
ile birlikte tezi EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK
onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere
üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim
kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezi tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün ve en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce
ayrıntılı olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci azami süre dikkate alınarak en erken bir
ay sonra savunmaya girebilir.
(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(11) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK Tez
Merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde,
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enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek
lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu talep hâlinde teslim süresini en
çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
hâlinde ilişiği kesilir.
(2) Mezuniyet tarihi programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.
(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitüye yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup (YT) veya (YZ) olarak değerlendirilir.
(5) EYK, EABDK’nin önerisiyle tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.
(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi 21 inci maddede belirtilen
esaslara göre atanır.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden ve dönem projesinden (YT), D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az
2,50 GANO elde etmesi gerekir. Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başında başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
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(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,
EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilen jüri tarafından yapılır.
(3) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır.
(4) Sınav, öğrencinin derslerinde ve dönem projesinde başarılı olmasından sonra en geç
üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır, EABD başkanlığınca sınavı
izleyen üç iş günü içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir ve EYK’nin kararıyla kesinleşir.
(5) Başarısız olunması hâlinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Bu sınavda
da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci üç ay içerisinde sınava alınır. Girmemesi veya
başarısız olması hâlinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve gerekirse yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye EYK kararından sonra tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
EYK’nin karar tarihi, öğrencinin mezun olduğu tarihtir. Öğrenciye talebi hâlinde enstitü tarafından geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.
(3) Bütünleşik doktora programı ise, en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en çok iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en çok dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
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Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden (YT), C veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 GANO elde etmesi
gerekir.
(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GANO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Kredili derslerini ve seminer(ler)ini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(5) Enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından,
özel öğrenci olarak, bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik ders alan veya
yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler, seminer dâhil aldığı tüm dersleri başarıyla tamamladıkları
takdirde yeterlik sınavına girebilmek için başvurabilirler.
(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Yeterlik sınavı altı ay arayla yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/EYK tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite/EYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınavların ağırlıkları
ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik
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sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK’nin onayıyla kesinleşir.
Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa
bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. TİK üyelerinde
aynı usulle değişiklik yapılabilir.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci
tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve tez yazım
kurallarına uygun olarak hazırlanan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü
olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, biri ocak-haziran ve biri de temmuz-aralık
ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç iş günü içerisinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Bu durumda üçüncü fıkrada
belirtilen yol izlenir. Mazereti kabul edilen öğrenci için yeni bir tez önerisi savunma tarihi
EABD’nin teklifi ve EYK’nın onayı ile belirlenerek öğrenci tez önerisi savunma sınavına alınır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, tez yazım
kurallarına uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
EYK’ye gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı bir
öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI veya SCI-EXP indeksince taranan bir dergide
yayınlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı
bir öğrencinin ise tezinden veya doktora tezi konusu ile ilgili en az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması zorunludur.
(5) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Yedek üyelerden en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak zorundadır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK’nin onayından itibaren en erken on gün, en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri üyeleri sınavdan önce ayrıntılı
olarak kişisel tez değerlendirme raporu hazırlarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ve kişisel tez değerlendirme raporları, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci azami süre dikkate alınarak en erken bir
ay sonra tez savuma sınavına girebilir.
(9) Başarıyla sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitünün internet sayfasında
çevrimiçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıla kadar ertelenir.
Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK Tez
Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünde uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi
MADDE 37 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili
olarak, Üniversiteyle yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/enstitü arasında yapılan
Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci
değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere/enstitülere bir
veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için
kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Tez döneminde alınan dersler de not dökümüne eklenir. Bu derslerin
seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABDK’nin teklifi ve EYK’nin onayıyla
kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS’ye göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında,
diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır, kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir
belge verilir.
Disiplin
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 10/8/2015 tarihli ve 29441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında
(ÜDS) başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis
7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi ile 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGELER
Başbakanlıktan:
Konu : Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu
GENELGE
2016/27
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Başbakanlıktan:
Konu : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
KamuNet’e dâhil edilmesi
GENELGE
2016/28
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TEBLİĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/51)
MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin
(Tebliğ No:2016/37) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “hibeye esas
proje tutarının en fazla %20’ine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli
ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 31/8/2018’dir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projelerde hibeye esas proje tutarında %20 inşaat
gideri şartı aranmaz.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi
bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetmiş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden kırk beş gün içerisinde il müdürlükleri ile
hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan başvurular
için bu süre doksan gündür.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “internet adresinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Bu Tebliğ 21/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 11/11/2016 tarihli
ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül
seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici
hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç
bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk
Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetleri,
görevlidir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının,
11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde
üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci
maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)
(SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 5)
MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Operatör: Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki
gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“a) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
“hava kargo acentesi” olarak yetkilendirilmiş olması,”
“e) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda
doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara
yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası,
her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında
teminat göstermesi,”
“f) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapacakları faaliyetlere uygun uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş olması,”
“(4) Yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen
operatörler için birinci fıkranın (d) bendi hükmü uyarınca otomatik barkod okuyucu ve eşya
tasnif işlemini otomatik yapmaya uygun yürüyen bant sistemi zorunlu olup, üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“b) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler
için şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca
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onaylı örneği ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için faaliyet alanı içerisinde uluslararası kara yolu taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret
sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca
onaylı örneği,”
“e) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler
için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen hava kargo acentesi yetki belgesinin noter onaylı örneği,
f) Sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla alınacak yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte
kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında teminat,
g) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler
için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen yapacakları faaliyete uygun
uluslararası kara yolu taşımacılığı yetki belgesinin noter onaylı örneği,”
“ğ) Bu fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar
eklenmiştir.
“(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük
işlemleri, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Kargo
Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.
(8) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya için transit rejimi
çerçevesinde işlem yapılır. TIR karnesi hükümleri saklı kalmak üzere, dolaylı temsil yetkisi
kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde; gönderilen eşyada ise hem ulusal
hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/3/2013

28583
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KURUL KARARLARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih
: 13/04/2016
Karar No : 2016/8
Konu
: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik
Ulusal Eylem Planı (2016-2019)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25/01/2016 tarihli ve 18594 sayılı yazısı dikkate
alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların
katkılarıyla hazırlanan ekli “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2010/442
Karar No
: 2015/920
Karar Tarihi
: 08/12/2015
Sanık
: CEMAL GÜNEYSU
TC. Kimlik No
: 63136171952
Baba Adı
: OSMAN
Ana Adı
: EMİNE
Doğum Tarihi
: 01/06/1976
Doğum Yeri
: AYBASTI
N. Kayıtlı Ol. Yer
: ORDU/KABATAŞ/ALANKENT
Suç
: VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
Suç Tarihi
: 29/12/2005 - 21/09/2006
Verilen Ceza
: 2005 vergilendirme dönemi ile ilgili 213 S.Y. nın 359/b-1, TCK.
43. maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS; 2006
vergilendirme dönemi ile ilgili 213 S.Y. nın 359/b-l, TCK. 43.
maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve TCK. 53/1 madde
ve fıkrasında sayılan hakları kullanmaktan yoksun
bırakılmasına, bu yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki
velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu
salıverilmesine kadar diğer hakları yönünden ise hapis cezasının
infazı tamamlanıncaya kadar sürmesi.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı yapılan
araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30 maddesi
gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31.
Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin
yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük temyiz süresi
içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde
dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.
Başsavcılığına gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
9367

—— • ——

Fatsa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/241
KARAR NO : 2016/210
Mahkememizce Sanıklardan Orhan UZUNTARLA hakkında "Basit Yaralama, Silahla
Kasten Yaralama" suçlarından açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde
04/03/2016 tarihinde verilen 2014/241 Esas, 2016/210 sayılı kararı ile Sanık hakkında TCK. 86/2,
53/1-a, d, e, 53/1-c, 58/7 maddeleri gereğince müşteki Samet'e yönelik eyleminden dolayı 6 Ay
Hapis cezası ile Cezalandırılmasına, diğer müşteki Numan'a yönelik eyleminden dolayı 6 Ay
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Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, Yargılama gideri olan 37,00 TL'nin sanıktan alınarak
hazineye gelir kaydına karar verilen kararın sanık Orhan UZUNTARLA'nın bilinen tüm
adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı,
Mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine,
İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay'a temyiz
yolu açık olmak üzere;
İlan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.
9470

—— • ——

Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2010/114
KARAR NO : 2010/778
Marka hakkına tecavüz suçundan İdris ve Gülistan'dan olma, 24.07.1973 d.lu, Zonguldak
Çaycuma nüfusuna kayıtlı DURMUŞ ÖNCÜ hakkında mahkememizin 23.11.2010 tarihli ilamı
ile neticeden 556 Sayılı KHK.nin 5833 S.K. İle değişik 61/A-1 delaleti ile TCK.nun 52/1, 62/1,
52/2, 3, 51/1-3-6-7 maddeleri gereğince erteli 10 ay hapis ve 500 TL. Para cezası ile
cezalandırılmasına, 1 sene müddetle denetim süresi belirlenmesi cezası ile cezalandırılmasına
karar verilmiş ancak verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı T.K.nun 29.maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
Kararın Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması
ve süresi içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
9471

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Sivas PTT Başmüdürlüğünden:
1 - Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Halil Rıfat Paşa
mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 344 ada, 29 parsel nolu, arsa alanı: 335,28 m², binanın
toplam yüzölçümü brüt: 1225 m², Zemin + 5 kattan oluşan 11 adet daire ve 1 adet 24,5 m²
dükkan, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. (Not: Binada güçlendirme
ihtiyacı vardır.)
2 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5
58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35 dir.
3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale
dokümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri
içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.
4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri
şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale
şartnamesinde belirtilen 46.500,00.TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu
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(Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilerde ise
2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin
noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü
saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi
veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile
her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.
7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 03.01.2017 (Salı günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT
Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 1.550.000,00 TL olup, geçici teminat
miktarı 46.500,00 TL dir.
9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.
10654/1/1-1

—————

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
1 - Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Kardeşler
mahallesinde bulunan tapuda İ38-D-02-D.138 pafta, 5495 ada, 14 parsel nolu, arsa alanı: 4279,02 m²,
binanın toplam yüzölçümü brüt: 1156 m², Bodrum + 5 kattan oluşan 10 daireli lojman binası ve
arsasını, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.
2 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5
58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35 dir.
3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale
dokümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri
içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.
4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri
şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale
şartnamesinde belirtilen 25.500,00 TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu
(Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilerde ise
2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin
noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü
saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi
veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile
her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.
7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 05.01.2017 (Perşembe günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT
Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 850.000,00 TL olup, geçici teminat
miktarı 25.500,00 TL dir.
9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.
10654/2/1-1
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22 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Düzce İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ihtiyacı "22 Kalem Tıbbi
Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine
uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 15/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale 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.
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88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:
İhale Konusu

: 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği

: 74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN
OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli

: 25.000,00 TL/AY +KDV

İhale Süresi

: 15 YIL

Geçici Teminat (%3)

: 135.000,00 TL

İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI
TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM

Şartname Bedeli

: 500,00 TL

İhale Tarihi

: 13.12.2016 Salı günü

İhale Saati

: 11.00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 13.12.2016 günü ve Saat 11:00 de Termal
Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF
USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.
İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına
teslim edilecektir.
Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.
İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde
görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi
veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu
hesabına yatırılacaktır.
İhale 13.12.2016 perşembe günü saat:11:00 de yapılacaktır.
İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:
a.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı
Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre
Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak
c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,
d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına
alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük
teyidinin alınmış olması şarttır.)
e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
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a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini
getirmek.
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret
Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
f. İmza sirküleri vermek:
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli
imza sirkülerini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya
Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı
olmadığına dair belge,
h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile
ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.
i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları
ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge
l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı
veya noter tasdikli örneği
m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile
belgelendirilecektir.)
2.

İhaleye

katılacaklar

otel

binasını

gördüklerine

dair

yer

gördü

belgesini

imzalayacaklardır.
3. İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
İlanen duyurulur.
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İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İstanbul İli, Silivri İlçesi Seymen Düzenli Depolama Sahasında Atıkların Depolanması
Sonrası Açığa Çıkan Depo Gazının (LFG) Toplanması, Çevreye Olan Zararlı Etkisinin Bertaraf
Edilmesi Ve Kurulacak Tesis İle Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin İntifa Hakkı Karşılığı
30 Yıl Süreyle İşletmeye Verilmesi İşi İhale Edilecektir.
1) Encümen Kayıt No
: 4486
2) İşin Konusu
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel katı
atıkların düzenli olarak depolandığı, Silivri Seymen
Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama
Tesislerinde oluşan depo gazının toplanması ve
toplanan gazdan elektrik enerjisi elde edilmesi için
kurulacak tesislerin inşa ettirilmesi, tesislerin
yapılması, söz konusu alanlarda işletme yaptırılması
ve işletme süresince de elde edilen elektrik
gelirinden Belediyemize belirli bir oranda pay
verilmesi için intifa hakkı karşılığı ihale edilmesi işi
3) Yatırım Maliyeti
: 112.323.000.- TL + KDV
4) Muhammen Bedel
: Yıllık Brüt Cironun %5 + KDV’si (Asgari
1.400.000.- TL + KDV / Yıl)
5) Geçici Teminat
: 42.000.- TL
6) İşletme (İntifa Hakkı) Süresi
: 30 yıl
7) İşin Yapılma Yeri
: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Düzenli
Depolama Sahası
8) Yeterlik İçin Son
Başvuru Tarih ve Saati
: 16 Aralık 2016 - 16:30
9) İhale Tarihi ve Saati
: 21 Aralık 2016 - 13:00
Son teklif verme saati: 13:00
10) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad.
No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL
11) Yeterlik Başvurusunun
Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık
Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş
Deresi Caddesi, Yeniyol Zarif Sk. No: 22
Beyoğlu/İstanbul
12) İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin görülebileceği
veya satın alınabileceği yer
: İhale Şartnamesi 500.- TL bedelle Atık Yönetimi
Müdürlüğü - Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi
Caddesi, Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu /
İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz
olarak görülebilir.
Tel. 0 212 312 68 38
Fax: 0 212 234 57 40
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14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
14.1.1. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi,
14.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası
belgesi vermesi.
a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)
fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
14.1.3. İmza Sirkülerini Vermesi
a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli
imza sirküsü.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)
fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
14.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi vermesi gereklidir.
14.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;
a) LFG - Çöp Gazından elektrik ürettiğine dair Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)
alınmış 4MW ve üzerinde kapasiteye sahip Üretim Lisansına sahip olmak. (Ortak girişim olması
halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin bu şartları sağlaması gerekir.)
b) Tek bir sözleşme kapsamında yıllık asgari 4.000.000 ton Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisleri işletmiş olmak (Ortak girişim olması halinde tüm ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin
her birinin bu şartları sağlaması gerekir.)
14.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
14.1.7. Ortak girişim beyannamesi
İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
vermeleri gerekir. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca,
ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.
İhaleye yeterlik müracaatı için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli
suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 16/12/2016 günü saat 16:30’a kadar İBB Atık Yönetimi
Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No. 22 Beyoğlu/
İSTANBUL adresine verilmesi gerekmektedir.
İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup;
ihaleden önce yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir bilgi ve belge
verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf
içinde İBB Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alan istekliler ihale
saatinde bütün isteklilerin huzurunda İBB Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır.
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Yeterlik değerlendirmesinde puanlama yapılmayacaktır. Yeterlik alabilmek için istenen
belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ibrazı gerekir. Yeterlik
başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya
içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf
içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
14.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası
belgesi vermesi.
a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)
fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
14.2.4. İmza Sirküleri.
a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli
imza sirküleri.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)
fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
14.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi.
14.2.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale
günü (21/12/2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne
sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması
gerekmektedir.
17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

10720/1-1

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

İHALE İPTAL İLANI
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
2 adet Laboratuvar Cihazı alımı ihalesi, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale kayıt numarası
: 2016/525157
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:
(yayınlanmış ise)
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmış ise)
: Resmi Gazete 30.11.2016
3 - İhale iptal tarihi
: 02.12.2016
4 - İptal nedeni veya nedenleri
: Teknik Şartnamede değişiklik yapılması
10739/1-1

—————

İHALE İPTAL İLANI
Üst Düzey, Füzyon Görüntülemeli Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı ihalesi,
01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal
edilmiştir.
İhale kayıt numarası
: 2016/525046
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
(yayınlanmış ise)
:
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmış ise)
: Resmi Gazete 30.11.2016
3 - İhale iptal tarihi
: 02.12.2016
4 - İptal nedeni veya nedenleri
: Teknik Şartnamede değişiklik yapılması
10738/1-1
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DÜZELTME İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ
İDAREMİZE AİT HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA 17.11.2016 TARİH VE
29891 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALE İLANINDA 200.000.(İKİYÜZBİN) ABD DOLARI OLARAK YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI BEDELİ
500.000.- TL (BEŞYÜZBİN) OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr
10687/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER
2015 yılı gayri safi geliri 2.686.171,69 TL olan Beşiktaş Onyedinci Noterliği 01.02.2017
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
10716/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Çocuk Oyunları Vakfı (Oyun Gönüllüleri) (TÜÇOV)
VAKFEDENLER: Emel Çimen, Fatih Ormancı, Enver Makar, Özgür Öztürk, Meral
Keleş, Oktay Horzumoğlu, İsmail Baloğlu, Müge Ormancı
VAKFIN İKAMETGAHI: Çanakkale
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Biga 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.11.2016 tarihinde kesinleşen, 23.09.2016 tarih
ve E: 2016/321, K: 2016/355 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Geleneksel Oyunlarımızı derlemek, çocuklarımızın oyun
oynayabilecekleri alanları oluşturmak, oyun alanı oluşturulan yerlerde oyun organizasyonları
yapmak ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- TL. (AltmışbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: Emel Çimen, Fatih Ormancı, Enver Makar, İsmail Baloğlu, Özgür
Öztürk
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Eğitim Gönüllüleri Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
10677/1-1

—————

VAKFIN ADI: Berberoğlu Eğitim Vakfı.
VAKFEDENLER: Ali Berber, Yıldız Berber, E.Beyhan Berber Hisar, Vahdettin Özel,
Fatma Gül.
VAKFIN İKAMETGAHI: Kütahya
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/10/2016 tarihinde kesinleşen 08/09/2016
tarih ve E.2016/286, K.2016/459 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasına ve yasalarına bağlı olarak çocuk
ve gençlerimizin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini seven
bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine yardımcı olmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmişbin)
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
10678/1-1
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Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:
15.11.2016 gün ve 2016/396 sayılı ceza kararı
Arif GÜLER - Özel Yeni Şekil İngilizce Kursu Müdürü
1 - Kurumun İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yazılan isim haricinde Kurum
Binasının dış cephesinde ‘NEW LİNE ENGİLİSH ve NEW LİNE ACADEMY’ yazılı tabelaların
asılı bulunmasında kayıtsız kaldığınız
İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince KINAMA
cezası ile tecziye edildiniz.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
10635/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİĞ
Kocatepe Libya Cad. No: 68/A-B Çankaya/ANKARA adresinde mukim BAROK
MATBAACILIK YAYINCILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. firması adına düzenlenen
19.01.2004 tarihli 74144 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 22.04.2004/IM005498 G.Bey.
ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden
KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 13.01.2016/13097330
sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade
edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve
48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza
kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
10671/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 16.03.2016 tarihinde
2016/15024 İhale Kayıt No ile gerçekleştirilen "Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Tıbbi
Demirbaş ve Tıbbi Cihaz Alımı" ihalesine; 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında
16.03.2016 - 16.03.2017 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu halde iştirak eden ve bu fiili ile de 4734 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinin (e) bendinde; “77 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye
katılmak” şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu
nedenle geçici teminatı gelir kaydedilen;
KOCAMAN Sağlık Araç ve Gereçleri Tic. Limited Şirketi (Adres: Anafartalar Mah.
Anafartalar Cad. No: 60/50 Kat: 1 Ulus/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No:
112409 Oda Sicil No: 3/1292, Vergi Dai./No: Kızılbey V.D/566 003 4470’ne;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 18/06/2016
tarihli ve 29746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 2. İdare Mahkemesinin
06/10/2016 tarihli ve E: 2016/2725 sayılı: ''teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına"
yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamının 23/11/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.
Duyurulur.
10694/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Karşıyaka mahallesi 41042 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
10737/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 23.11.2016

Karar No: 6967

DEVREDEN ŞİRKETİN:
• TİCARİ ÜNVANI

: Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ

: Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent-ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:
• TİCARİ ÜNVANI

: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ

: Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent-ANKARA

DEVREDİLEN PETROL
HAKKININ MAHİYETİ

: Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/K/O36a1, a2, a3, AR/ALP/K/N36-D ve AR/ALP/K/N36-c1,
c2, c4 pafta no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her
birindeki %100’er hissenin tamamının Arar Petrol ve
Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHİ

: 03.05.2016

KARAR:
Alpay Enerji A.Ş.’nin Hatay, Adana, Osmaniye illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu
AR/ALP/K/O36-a1,a2,a3, AR/ALP/K/N36-D ve Osmaniye ili sınırları içerisinde sahip olduğu
AR/ALP/K/N36-c1,c2,c4 pafta no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er
hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama
A.Ş.’ye devretmek, adı geçen şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %100’er
hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin
8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip,
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;
AR/ALP/K/O36-a1,a2,a3, AR/ALP/K/N36-D ve AR/ALP/K/N36-c1,c2,c4 pafta no.lu 3
adet petrol arama ruhsatının her birinde Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er
hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bütün hak ve
vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve
Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince
karar verilmiştir.
Bu kararın yayım tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Arar Petrol ve
Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ne ait olacaktır.

10655/1-1
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014 / 174200

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Prof. Dr. Fahrettin Kerim - Nilüfer
Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğü

İl/İlçe

İSTANBUL / Üsküdar

Adresi

Çilehane Yolu Üzeri No: 51
Küçük Çamlıca

Tel-Faks

(0216) 327 86 18 - (0216) 340 74 26

Posta Kodu

34696

E-Mail

camlica.huzurevi@istanbulaile.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gürsoy Endüstriyel Temizlik Gıda
İnşaat Taahhüt Pazarlama Sanayi ve
Dış Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Gürsoy

Adresi

Karakavak Mevkii Alman Hastanesi
Arkası No: 5 Merkez/Malatya

Özalper Mah. Tevhid Sk. 8/13
Yeşilyurt/Malatya

T.C. Kimlik No.

55297281762

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

4480261797

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

Oda Sicil No: 16823,
Ticaret Sicil No:14587

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10689/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10690/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel
Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe

Bartın

Adresi

Safranbolu Cad. Tuna Mah. Bartın Tel-Faks

0 378 227 10 29-60 51

Posta Kodu 74000

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Hamza ŞİMŞEK
Yeni San. Zafer Cad. No: 50 İnegöl/

Adresi

Bursa

T.C. Kimlik No.

32437196544

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X) Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10680/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2016/381262

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü

Adı

Mardin Orman İşletme Müdürlüğü
Kızıltepe Yol Ayrımı Cad. Vali

Adresi

Konağı altı No: 1

Posta Kodu

47100

İl/İlçe

Yenişehir/MARDİN

Tel-Faks

482 212 24 60 fax: 482 212 24 48

E-Mail

mardinisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

METİN DERYAOĞLU
Sefa Mah. Z. Abidin Erdem Cad. No:

Adresi

33 İç Kapı No: 2 Savur/MARDİN

T.C. Kimlik No.

30806197970

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Kayıtlı Olduğu

Birliği / Esnaf ve Sanatkar Sicil No:

Ticaret/Esnaf Odası

47/42333

Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10681/1-1

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir / Karşıyaka

Adresi

Aksoy Mah. 1743 Sok. No: 29

Tel-Faks

0 232 3695055 / 0 232 3689749

Posta Kodu

35580

E-Mail

izmirobm@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Keramos Ormancılık İnşaat Restorasyon

Adı/Unvanı

Turizm Tic.ve San. Ltd. Şti.
Pınar Mah. Kumluca Mevkii No: 49

Adresi

Milas / MUĞLA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

5440637824
Milas Ticaret ve Sanayi Odası
005851
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

(X) Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

( )

Kurum İhalelerinden

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10682/1-1
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Sayfa : 79

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel

Bakanlık/Kurum

Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Uşak Orman İşletme

Adı

İl/İlçe

Müdürlüğü
Kurtuluş Mh. İsmet Paşa

Adresi

Tel-Faks

Cad. No: 92 UŞAK

Posta Kodu

64000

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel
Kişi
Adı/Unvanı

Uşak
Tel: 0 (276) 227 00 37
Faks: 0 (276) 223 01 90
usakorman@hotmail.com
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Sedat ÖZEN
Mehmet Akif Ersoy Mah. 4.

Adresi

Kayhan Sk. No: 14 UŞAK

T.C. Kimlik No.

21704815592

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Uşak Şoförler Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

64 - 25551
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

b-4735

( )

KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X) Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10683/1-1

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel
Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Uşak Orman İşletme

Adı

İl/İlçe

Müdürlüğü
Kurtuluş Mh. İsmet Paşa

Adresi

Tel: 0 (276) 227 00 37

Tel-Faks

Cad. No: 92 UŞAK

Posta Kodu

Uşak

64000

Faks: 0 (276) 223 01 90

E-Mail

usakorman@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Selahattin TENEKECİ
Atatürk Mah. Keresteciler Sit. 216

Adresi

Sk. No: 28 Turgutlu / MANİSA

T.C. Kimlik No.

58924194978

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet
No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Turgutlu Marangozlar Odası
1106
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve

a-4734
KİK

Kapsamı

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X) Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10684/1-1
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Sayfa : 81

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Beypazarı Orman İşletme

Adı

Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara / Beypazarı

Tel-Faks

312 763 11 33 faks 312 762 26 09

Kurtuluş Mahallesi Milli
Adresi

Egemenlik Caddesi No: 53/A
Beypazarı/Ankara

Posta Kodu 06730

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yavuzhan Ambalaj Geri Dön.ve

Adı/Unvanı

Orman Ürünleri
Atatürk Caddesi No: 56 Balçık Köyü

Adresi

Gebze/Kocaeli

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

3190661914
İlyasbey Vergi Dairesi

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735

( )

KİSK

( )

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10685/1-1

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Beypazarı Orman İşletme

Adı

Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara / Beypazarı

Tel-Faks

312 763 11 33 faks 312 762 26 09

Kurtuluş Mahallesi Milli
Adresi

Egemenlik Caddesi No: 53/A
Beypazarı/Ankara

Posta Kodu 06730

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Güneş Palet Ağ. San. İnş. San. Tic.
S.S Modern Keresteciler Sitesi 23.

Adresi

Sok. No: 10

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

4310322827
Kazan Vergi Dairesi

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

b-4735

( )

KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X) Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10686/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10691/1-1

Sayfa : 84
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10692/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10693/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10695/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10696/1-1
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Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10697/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10698/1-1

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10699/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10700/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10701/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10702/1-1

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10703/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10704/1-1

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10705/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10706/1-1

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10707/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10708/1-1

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10709/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10710/1-1

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10711/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10712/1-1

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10713/1-1

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sağlık Bakanlığından:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
10714/1-1

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

3 Aralık 2016 – Sayı : 29907

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2016/264712

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İl/İlçe
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Adresi

İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü
Tel-Faks
Çanakkale

Posta Kodu

17020

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

Çanakkale/Merkez
0 286 218 00 18
0 286 218 05 17
imid@comu.edu.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arel Medya Ambalaj Organizasyon
Reklam Danışmanlık Prodüksiyon Matbaa Musa CIBIK
Yayıncılık Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Yeni Sanayi Mah. 527 Sok. E 5 Blok
No: 25-27 Nazilli/AYDIN

T.C. Kimlik No.

Şirinevler Mah. 230 Sok. No: 16
Nazilli/AYDIN
12535504038

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

0740498954

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Nazilli Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

0000008190

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2015/170325

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

ULAŞTIRMA, DANİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İl/İlçe

HAYDARPAŞA/KADIKÖY/
İSTANBUL

Adresi

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel-Faks
EMLAK VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ

TEL: 216-3488020FAKS: 216-3362257

E-Mail

Posta Kodu

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

OZAN MÜHENDİSLİK OZAN
ÖNDER

Adresi

MEHMET AKİF MAH. DİREK SK.
ÖNDER APT. NO:18/9
ÜMRANİYE/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

33799077038

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

33799077038

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İSTANBUL

Ticaret/Esnaf Sicil No.

752516

6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan
tarihinden itibaren, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren
on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliğe yapılacaktır. Postada meydana gelecek
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde
belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma,
Atama

ve

Yükseltme

İlkeleri

Yönergesi’nin

ilgili

maddelerinde

belirtilen

şartları

http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/Ogr
etim ElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaveYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör
adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı
ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma
(Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Yardımcı Doçent
adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü,
Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliğe (Sütlüce Mahallesi
İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.
Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.
KADRO
FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak.
Devletler, tarihsel süreçte savaşlar, savaş-sağlık
ilişkisi,

ulusal

ve

savaş

uluslararası

insani

dönemlerindeki

yardım

İnsan ve

kuruşlarının

Toplum

alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

faaliyetleri

Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Fakültesi

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış
olmak. Türkiye-AB İlişkileri konusunda, Doç. Dr.
AB ve Entegrasyon Teorileri, Kimlik ve Kadın
Politikaları, AB Kurumları tarihsel yapılanması ve
sözleşmelerine ilişkin süreçlerde araştırma ve
çalışmalar yapmış olmak).
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KADRO

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

Doç. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnsan ve

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış

Toplum

olmak. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası

Bilimleri

güvenlik, strateji, ittifaklar, realizm, Amerikan dış

Fakültesi

politikası, uluslararası sistem ve Türk dış politikası
alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).
Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi

(Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış
olmak. Fonksiyonel ve diferansiyel denklemlerin
kararlılığı ve toplanabilme teorisi konularında
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).
İşletme (İngilizce)
(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında
almış

olmak.

Girişimcilik,

uluslararası/küresel

işletme yönetimi, yenilik yönetimi alanlarında
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).
İktisat
(Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak.
İşletme
Fakültesi

Finansal gelişme ve ekonomik gelişme ilişkisi, reel
döviz kuru ithalat ve ihracat ilişkisi, dış ticaret ve
ekonomik büyüme ilişkisi, Türkiye’de para ve
maliye

politikaları

alanlarında

araştırma

ve

çalışmalar yapmış olmak).
İşletme (İngilizce)
(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında
almış olmak. Stratejik yönetim, oyun teorisi ve
liderlik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış
olmak).
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak.
İletişim

Kurumsal sosyal sorumluluk, Kurum imajı ve itibar

Fakültesi

yönetimi, Halkla ilişkilerde kriz yönetimi, sosyal
medya ve halkla ilişkiler konularında araştırma ve
çalışmalar yapmış olmak).
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.04/38
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016-164
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2016-3890
SAMSUN
Sinop İli, Erfelek İlçesi, Balıfakı Köyü, 105 ada, 30, 31, 32, 33 nolu parsellerde kalan
Kurtkuyusu Mevkii tümülüsün tescil değerlendirmesine ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 17.06.2016 gün ve 2085 sayılı yazısı, 26.07.2016 gün ve 1697 sayılı yazımız ile
kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün
02.08.2016 gün ve 5339 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün
23.08.2016 gün ve 565884 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 08.09.2016 gün ve 10311 sayılı
yazıları Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün
ve 366 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Sinop İli, Erfelek İlçesi, Balıfakı Köyü, 105 ada, 30, 31, 32, 33 nolu parsellerde kalan
Kurtkuyusu Mevkii tümülüsü 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği
şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, I. derece arkeolojik sit alanında
koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece
arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.02/305
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016-164
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2016-3891
SAMSUN
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, Kireçkayası Mevkii 122 ada, 1 parselde tespit
edilen tunç çağı yerleşim alanı ve antik taş ocaklarının tescil değerlendirmesine ilişkin, Sinop
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.07.2016 gün ve 2333 sayılı yazısı, 15.08.2016 gün
ve 1867 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.08.2016 gün ve 3011 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün 30.09.2016 gün ve 10966 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 368 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Boyabat İlçesi, Gazidere Köyü, Kireçkayası Mevkii 122 ada, 1 parselde tespit
edilen “tunç çağı yerleşim alanı ve antik taş ocaklarının” 2863 sayılı yasanın 6.maddesi
kapsamında kaldığından, I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli
1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul
edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar
planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit
alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.01/106
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016-164
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2016-3881
SAMSUN
Sinop İli, Ayancık İlçesi, Çaylıoğlu Köyü Kurtdüzü Mahallesi 130 ada 16 parselde tespit
edilen tümülüsün tescil değerlendirmesine ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 04.08.2016 gün ve 2603 sayılı yazısı, 16.08.2016 gün ve 1883 sayılı yazımız ile
kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 08.09.2016 gün ve 3168 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün 30.09.2016 gün ve 10966 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 433276 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 03.11.2016 gün ve 432 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Ayancık İlçesi, Çaylıoğlu Köyü Kurtdüzü Mahallesi 130 ada 16 parselde tespit
edilen Büyük Lüvep Tümülüsünün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından, I.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada
işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin
uygun olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar
Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin
geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
55.02/28
Toplantı Tarihi ve No : 10.11.2016-165
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 10.11.2016-3920
SAMSUN
Samsun İli, Asarcık İlçesi, Gökgöl Mahallesi Keş Tepesi, maliye hazinesine ait 138 ada,
50 parselde tespit edilen 2 adet tümülüsün tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Valiliği İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.06.2016 gün ve 1791 sayılı yazısı, 15.08.2016 gün ve 1869
sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 22.08.2016 gün ve 5892 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 19.09.2016 gün ve 4449 sayılı, Asarcık Belediye Başkanlığı’nın
19.08.2016 gün ve 147 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 377 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Samsun İli, Asarcık İlçesi, Gökgöl Mahallesi Keş Tepesi 138 ada, 50 parselde tespit
edilen 2 adet tümülüs 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğundan “I.
derece arkeolojik sit alanı” olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği
şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde kalan
parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh
konulmasına, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar
Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin
geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
09.02.38
Toplantı Tarihi ve No : 17.11.2016 - 143
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.11.2016 - 5690
AYDIN
Aydın İli, Çine İlçesi, Kabataş Mahallesi, Tepecik Mevkiinde bulunan ve tapunun M20d2 paftasında yer alan ve 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle 2863 sayılı Kültür
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli Kültür Varlığı kapsamında, I. ve III.
Derece Arkeolojik Sit olarak İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
15.12.1995, 26.02.1997 tarih ve 5419, 6541 sayılı kararları ile tescilli Tepecik Tümülüsündeki
kaçak kazıya ilişkin Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.10.2016, 02.11.2016
tarih ve 6114, 6261 sayılı yazısı, Aydın Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 21.10.2016 tarihli raporu,
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 31.10.2016 tarih ve 4211 sayılı
yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 01.11.2016,
02.11.2016, 10.11.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Aydın İli, Çine İlçesi, Kabataş Mahallesi, Tepecik Mevkiinde bulunan ve tapunun M20d2 pafta, parsel numarasında kayıtlı İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 15.12.1995, 26.02.1997 tarih ve 5419, 6541 sayılı kararları ile tescilli Tepecik
Tümülüsündeki kaçak kazı yapan ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına, kaçak kazı
çukurunun hukuki sürecin tamamlanması ile birlikte Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili
Belediyesince iş makinesi kullanılmadan el marifetiyle kapatılmasına, uygulama sonuçlarına
ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne
iletilmesine, ilgili idarelerce kaçak kazı alanı ve çevresinde fiziki ve inşai müdahale içermeyen
can ve mal güvenliği ile kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, tescilli
Tepecik Tümülüsünün sit irdelemesi ve sayısallaştırmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada sınırları belirtilen I. ve
III. Derece Arkeolojik Sit haritası ve Geçiş Dönemi Yapılaşma koşullarının uygun olduğuna, I. ve
III. Derece Arkeolojik Sit içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş
alınması gerektiğine karar verildi.
AYDIN İLİ, ÇİNE İLÇESİ, KABATAŞ MAHALLESİ, KABATAŞ TÜMÜLÜSÜ I. VE III.
DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRLARINA İLİŞKİN GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA
ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI
1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Koruma Amaçlı İmar Planı
yapılıncaya kadar geçerlidir. Ancak Koruma Amaçlı İmar Planının, 2863 sayılı yasanın ilgili
maddesi gereği ilgili idarece 3 (üç) yıl içinde yapılması gerekmektedir. 3 yıllık süre içinde
zorunlu nedenlerle plan yapılmadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca gerekçeli olarak bu süre
uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.
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2) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı
ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına
uyulacaktır. Buna göre, bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir
kazı yapılamaz.
3) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı
ilke kararının III. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına
uyulur. Buna göre yeni yapılaşma öncesinde ilgili Müzesince sondaj kazısı yapılması ve sondaj
kazısı sonucuna ilişkin rapor ve eklerinin (kroki, resim vb.) değerlendirilmesinden sonra Koruma
Bölge Kurulunca alınacak karar doğrultusunda uygulamaya gidilecektir.
4) III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan parsellerde, parselin sit sınırları
içerisinde kalan kesiminde yapılaşma koşulları h=6,50m.dir. Yola ve parsel sınırlarına 5 metreden
fazla yaklaşılamaz. Yapı inşaat taban alanı toplamı hiçbir koşulda 75m2’yi geçmeyecektir.
5) Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, tevhid ve ifraz işlemleri teknik altyapı
çalışmaları, kadastral uygulamalar vb. gibi gerekli durumlarda Koruma Bölge Kurulu kararı
alınır.
6) İnşaatın bitiminde, sondaj sonuçlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararında
belirtilmesi halinde, Belediye ile proje müelliflerince uygulamanın Koruma Bölge Kurulu
kararına uygun olarak sonuçlandığına dair hazırlanacak rapor Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilip, iskan izni verilmesinde sakınca olmadığına ilişkin Müdürlüğün uygun
görüşü alınmadan, iskan izni verilemez.
7) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında değinilmeyen konularda Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları geçerlidir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.02.51
Toplantı Tarihi
: 25-26-27-28/10/2016-162
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 27/10/2016-2350
NEVŞEHİR
Niğde İli, Bor İlçesi, 34 pafta, 278 ada, 2-3-4 parselde kayıtlı Nevşehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Koruma Kurulunun 13.07.1996 tarih ve 510 sayılı kurul kararı ile tescilli Abdüllatif
Camii’nin koruma alanının belirlenmesinin istendiği Bor Belediye Başkanlığı’nın 26.05.2016 gün
ve 1427 sayılı yazısı ve Müdürlüğümüzün 26.10.2016 tarih ve 3615 sayılı uzman raporu okundu,
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Niğde İli, Bor İlçesi, 34 pafta, 278 ada, 2-3-4 parselde yer alan tescilli Abdüllatif Camii
ile caminin güneyinde 278 ada, 1 parselde yer alan tescilli çeşmenin koruma alanı sınırlarının
kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, koruma alanı sınırları
içerisinde yer alan parsellerde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarih / 664 sayılı ilke kararı gereği yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuz
izni alınmasına karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

1
2
2
3
3
4
5
6

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGELER
— Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi
TEBLİĞLER
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/51)
— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında
Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
— Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
KURUL KARARLARI
— Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili
13/04/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2016 Tarihli ve 6623 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6629 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6631 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6636 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6637 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6638 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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