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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI

VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ko-
ruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin
geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “15/2/2017” olarak, geçici 2 nci mad-
desinde yer alan “31/12/2016’dır” ibaresi ise “31/5/2017’dir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 31/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2015 tarihli ve 29349 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan sı-
navı,”

“m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine de yaptırı-
labilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2011 27885

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/12/2011 28144
2- 28/10/2016 29871
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(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında
başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurum internet/intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı so-
nundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama ya-
pılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda
veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı
aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvura-
bilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar un-
van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan şartlar unvan değişikliği sınavı so-
nunda yapılacak atamalar için de uygulanır.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2015 29349
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ, MÜELLİFLERİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2005 tarihli ve 25887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması,
Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmelik hükümleri, doğal sit alanları hariç sit alanları ve bunların etkileşim
geçiş sahalarında yapılacak koruma amaçlı imar planı, çevre düzenleme projeleri ile bunların
değişikliklerinin hazırlanma, uygulama ve denetim sürecinde uyulacak teknik ve yönetsel esas-
ları ve müelliflerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “İdare”, “Kentsel sit”,
“Arkeolojik sit”, “Tarihi sit” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Tarihi sit” tanımından
sonra gelmek üzere aşağıda yer alan “Etkileşim geçiş sahası” tanımı eklenmiş, aynı maddedeki
“Koruma Yüksek Kurulu” tanımında yer alan “ve Tabiat” ibaresi ile “Koruma bölge kurulu”
ve “Koruma bölge kurulu müdürlüğü” tanımlarında yer alan “ve tabiat” ibareleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

“İdare: Büyükşehir belediyelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde beledi-
yeleri; bu sınırlar dışında il özel idarelerini ve ilgili mevzuatları uyarınca plan yapma, yaptırma
ve onaylama yetkisine sahip kurum ve kuruluşlarını,”

“Kentsel sit: Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada
bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek
nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel
ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak
ve meydanlar ve benzeri) birlikte bulundukları alanları,”

“Arkeolojik sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer
altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kül-
türel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanları,”

“Tarihi sit: İnsanlık tarihi, milli tarihimiz veya askeri harp tarihi açısından çok önemli
tarihi olayların cereyan ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerleri,”

“Etkileşim geçiş sahası: Korunması gerekli kültür varlıklarını ve sit alanlarını doğrudan
etkileyen, sit bölgeleriyle bütünlük gösteren, daha önceden sit sınırları içindeyken sit sınırları
dışına çıkarılmış veya sit sınırları dışında tutulmuş korunacak sokak, meydan, yapı grupları ve
benzerlerinin yer aldığı, sit bölgeleri arasında kalmış sitleri doğrudan etkileyen veya koruma
amaçlı imar planlarının hazırlanma aşamasında göz önünde bulundurulması gereken alanları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “İller Bankası” ibareleri
“İller Bankası Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Koruma amaçlı imar planları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanır:
a) Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uy-

gulamasını durdurur. Sit alanı ve etkileşim geçiş sahası göz önünde bulundurularak varsa
1/25000 ölçekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak, yeniden gözden ge-
çirilir ve ilgili idarelerce onaylanır.
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b) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma bölge kurulu tarafından üç ay
içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. İdareler söz konusu alanda
üç yıl içinde koruma amaçlı imar plânını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere ko-
ruma bölge kuruluna vermek zorundadır.

Bu üç yıllık sürenin sonunda, koruma amaçlı imar planlarını yapma ve yaptırmaya yet-
kili idarelerce bütçelerinde plan yapımı için yeterli ödenek bulunmadığının, ilgili kurumlardan
ödenek temin edilemediğinin ve koruma amaçlı imar planı hazırlama yeterliliğine sahip teknik
elemanlarının olmadığının birlikte belgelenmesi durumunda veya alanda kazı çalışmalarının
devam etmesi, afet hali gibi zorunlu teknik gerekçelerle plan yapılamaması halinde, koruma
bölge kurulunca bu süre gerekçeli olarak uzatılabilir.

Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.
c) İdareler planları, Bakanlıkça hazırlanan koruma amaçlı imar planları teknik şartna-

mesinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlar. İdarelerce planlama alanının özelliğine göre
bu şartnameye ek olarak özel teknik şartname düzenlenebilir.

d) İdareler koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına başlamadan önce plan sınırları ile
etkileşim geçiş sahası belirlenmesine ilişkin önerilerini ilgili koruma bölge kuruluna sunarak
uygun görüşünü almakla yükümlüdür. Bu aşamada koruma bölge kurullarınca da ihtiyaç du-
yulması halinde etkileşim geçiş sahası belirlenir. İdare koruma amaçlı imar planı ile varsa et-
kileşim geçiş sahasını birlikte planlar.

e) Koruma amaçlı imar planları, yeni bir koruma amaçlı imar planı veya koruma amaçlı
imar planı revizyonu hazırlanıp onaylanmadan veya herhangi bir yargı kararı bulunmadan ilgili
idarece iptal edilemez. Sit alanlarına ilişkin tüm ölçeklerde yapılmış; koruma bölge kurullarının
uygun görüşü alınarak yürürlüğe giren planların yargı kararları ile uygulamasının durdurulması
veya iptal edilmesi halinde ilgili koruma bölge kurulunca geçiş dönemi yapılanma şartları ye-
niden belirlenir. Planın iptali halinde plan yapım süreci başlatılır. Planlarda kısmi iptal olması
halinde iptal edilen kısma ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları koruma
bölge kurulunca belirlenir ve plan bütünü göz önünde bulundurularak ilgili idarece plan yapım
süreci başlatılır.

f) Koruma amaçlı imar planları, kadastral durum işlenmiş güncel onaylı halihazır hari-
talar üzerine çizilir. Koruma amaçlı imar planları, bu planlara esas jeolojik-jeoteknik veya mik-
robölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanır. Ancak Kanunla kesin yapı yasağı getirilen
alanlarda yapılan koruma amaçlı imar planlarında jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanma şartı
aranmaz.

g) Koruma amaçlı imar planlarının varsa etkileşim geçiş sahaları ile sit alanının bütü-
nünü kapsayacak şekilde içinde bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlanması zo-
runludur.

Ancak koruma amaçlı nazım imar planında, planın uygulanmasına yönelik etaplar ve
uygulama programı tanımlanmış ise, nazım planın koruma bölge kurulunda uygun görülmüş
ve idarece onaylanmış olması kaydı ile, koruma amaçlı uygulama imar planları etaplar halinde
yapılabilir.

Kanunla kesin yapılaşma yasağı getirilen alanlarda 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile De-
ğiştirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması istenen koruma amaçlı imar planları
parsel ölçeğinde yapılabilir.

h) Yapılacak koruma amaçlı imar planlarında, Kanun gereğince kesin yapılaşma yasağı
uygulanması gereken alanlar belirlenir.
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i) Koruma amaçlı imar planlarında tescilli kültür varlıkları ile sit alanları içindeki faali-
yetlerin ve yapı stokunun deprem, sel baskını, heyelan, yangın, kaya düşmesi ve benzeri afetlere
karşı daha dayanıklı ve güvenli hale getirileceğine ilişkin hedefler, stratejiler ve uygulama esas-
ları getirilir ve bunlar plan açıklama raporu ve plan notlarına işlenir.

j) Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması aşamasında; tarihi çevre, kültürel ve
doğal miras, sosyal, kültürel ve ekonomik yapı, teknik altyapı, sosyal donatı, yapı ve sokak
dokusu, mülkiyet yapısı, ulaşım, dolaşım sistemi, örgütlenme biçimi ve benzerlerine ilişkin
gerekli etütler kent bütünü ile ilişkilendirilerek yapılır. Tespit edilen sorunların çözümü ve
tarihi, kültürel, doğal çevrenin yaşanabilir ve sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için alana
özgü stratejiler belirlenir.

k) Yapılacak koruma amaçlı imar planları, plan açıklama raporu, araştırma ve analiz
çalışmaları, plan müellifi ve planlama ekibi tarafından imzalanır. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Koruma amaçlı imar planlarında taşınmaz kültür varlıklarının fiziksel ve mülkiyet do-
kusu özellikleri, mevcut sosyal ve teknik altyapı tesisleri, koruma-kullanma dengesi, planlanan
alanın şartları ile ihtiyaçları gözetilerek kentsel, sosyal ve teknik altyapı alan standartları, yaya
ve taşıt yolları genişlikleri koruma amaçlı imar planı kararları ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Koruma bölge kurulu müdürlükleri, belediye yetkisinde olan alanlarda be-

lediye meclisince, il özel idaresi yetkisinde olan alanlarda il genel meclisince ve diğer idarelerin
yetkisindeki alanlarda onaylamaya yetkili makam tarafından uygun bulunarak kendilerine ile-
tilen koruma amaçlı imar planını, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eksik
belgesinin olup olmadığı yönünde incelerler. Eksik belgesi bulunduğu saptanan planlar koruma
bölge kurulu müdürlüğünce idareye iade edilir.

Koruma bölge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarih-
ten itibaren koruma amaçlı imar planlarını en geç altı ay içinde karara bağlar.

Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma amaçlı imar planları
onaylanmak üzere sadece ilgili idarelere gönderilir.

Koruma amaçlı imar planı, belediye yetkisinde olan alanlarda belediye meclisince, il
özel idaresi yetkisinde olan alanlarda il genel meclisince ve diğer idarelerin yetkisindeki alan-
larda onaylamaya yetkili makam tarafından en geç iki ay içinde görüşülür ve karara bağlanır.
Koruma bölge kurulunca plana ilave edilen veya değiştirilen hususlar olması halinde, idare bu
konularla ilgili plan yapım sürecinde alınan görüşler ve ana kararlar dikkate alınarak varsa de-
ğişmesini istediği hususları aynı süre içerisinde koruma bölge kuruluna bildirir. Bu süre içinde
idarece herhangi bir husus koruma bölge kuruluna iletilmediği takdirde, koruma bölge kuru-
lunca uygun bulunmuş haliyle planlar onaylanmış sayılır ve kesinleşerek yürürlüğe girer.

İdarece planda değiştirilmesi istenen hususlar koruma bölge kuruluna bildirildiği tak-
dirde koruma bölge kurulunca bu hususlar değerlendirilir ve uygun görülen haliyle planlar ida-
relere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar koruma bölge kurulunun uygun gördüğü şekliyle
ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak zorundadır. Bu süre içinde görüşülmeyen ya da
onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe girer.

Planlar onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle  her-
kesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin
internet adreslerinde eş zamanlı olarak ilan edilir.
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Planların nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal
basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.

İdare, onaylanan koruma amaçlı imar planı ve eklerini, koruma bölge kurulu kararı ile
birlikte dağıtımı yapılmak üzere asgari beş takım olarak ilgili koruma bölge kurulu müdürlü-
ğüne gönderir.

Uygun bulunan planlara ilişkin koruma bölge kurulu kararı, koruma bölge kurulu mü-
dürlüğünce ilgili yerlere, karar eki planlar ise sadece Genel Müdürlük ve ilgili idarelere gön-
derilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “koruma
bölge kurulunun” ibaresinden önce gelmek üzere “itirazlar” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Koruma amaçlı imar plânları, değişiklikleri ve revizyonlarına ilişkin koruma bölge
kurullarınca alınan kararlara 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yö-
netmeliği doğrultusunda itiraz edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde” ibaresi “3194
sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Koruma amaçlı imar planı değişikliği, revizyonu ve ilaveleri
Madde 11 – Koruma amaçlı imar planlarında yapılacak değişiklikler, revizyon ve ila-

veler de bu Yönetmelikte belirtilen usullere tabidir.
Ancak koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü etkilemeyecek değişik-

likler, emsal ve kat adedi artırımı ile alan kullanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki de-
ğişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde plan müellifi dışında plan-
lama ekibinin tamamının bulunması şartı aranmaz.

Koruma bölge kurulunca koruma amaçlı imar planı revizyonu yapılması kararı alınan
alanlarda zorunlu nedenler dışında plan değişikliği yapılamaz.

5 inci maddeye göre Bakanlık tarafından yaptırılan koruma amaçlı imar planlarında de-
ğişiklik, revizyon ve ilave yapılması durumunda Bakanlığın görüşü alınır.

Koruma amaçlı imar planlarında sit alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut
korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini
olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Karar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra projeler koruma bölge
kurulunca yeniden değerlendirilir, koruma bölge kurulunca uygun bulunan projeler Bakanlıkça
onaylanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kap-
samında verilen imar planı yapımı yeterlilik belgesinden asgari (E) grubu yeterlilik belgesine
sahip olmak ve söz konusu Yönetmelik uyarınca o yerleşmenin imar planlarının hazırlanma-
sında geçerli olan yeterliliğe sahip olmak.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Planlama ekibinde yer alacak uzmanların; asgari dört yıllık lisans eğitimi

veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yüksek öğrenim kurum-
larının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Ayrıca ekipte yer alacak mimar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar,
peyzaj mimarı, mühendis ve şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısının
3458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olması ve 6235 sayılı Ka-
nunun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olması gereklidir.

Müellifler, iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev yapa-
cak uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve noterlikçe onaylı muvafakatnamelerini sözleşme
aşamasında idareye vermek zorundadırlar.

Koruma amaçlı imar planı yapımı ekiplerinde plan müellifi dışında asgari;
a) Kentsel sit alanları için, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı,

restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog,
b) Arkeolojik sit alanları için, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plan-

cısı, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar, arkeolog, sosyolog,
c) Tarihi sit alanları için, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı,

mimar, tarihçi, sosyolog,
d) Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında

Yönetmelik gereğince yapılması istenen koruma amaçlı imar planlarında, şehir plancısı veya
şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı, arkeolog,

bulunması zorunludur.
Planlama ekibinde yer alacak uzmanların sayısı ile alanının niteliğine göre ihtiyaç du-

yulabilecek diğer meslek uzmanları idarece belirlenir. Aynı alanda birden fazla türde sit olması
halinde planlama ekibi her sit türü için tanımlanan planlama ekibindeki meslek gruplarını içe-
recek şekilde oluşturulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müelliflerin yaptığı planlama işinden dolayı mesleki faaliyetleri ile ilgili konularda
hüküm giymiş olması veya 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Me-
kansal Planlar Yapım Yönetmeliği veya Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği
Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı iş ve işlemlerinin mahkeme kararı ile sabit olması
halinde yeterlilik belgeleri sürekli olarak iptal edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – İdareler ve koruma bölge kurulları, müellifçe yapılan plan çalışmalarını

değerlendirmek ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Bu husus idareler bünye-
sindeki ilgili birimler ile koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Bu
süreçte, hazırlanan planın mevzuata uygunluğu, koruma ve şehircilik ilke ve esasları ile uyum-
luluğu ve tutarlılığı, plan kararlarının uygulanabilirliği, hizmetin ilgili sözleşme ve teknik şart-
name esaslarına göre sürdürülüp sürdürülmediği, plan müellifi ve planlama ekibinin bu Yö-
netmelikte istenilen şartları taşıyıp taşımadığı idarelerce irdelenir.

Müelliflerle ilgili bu bilgilerin birer kopyaları müelliflerin sicil dosyalarına konulmak
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 23 – Bakanlıkça hazırlanacak çevre düzenleme projelerinde aşağıda belirtilen

meslek gruplarından oluşacak proje ekibinin yürütücüsü, asgari beş yıllık tecrübeye sahip mi-
mar veya peyzaj mimarıdır.
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Çevre düzenleme projelerini hazırlayacak proje ekibinin içerisinde asgari aşağıdaki uz-
manların bulunması gerekir:

a) Alanın niteliğine göre mimar ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış
mimar,

b) Alanın niteliğine göre sanat tarihçisi ve/veya arkeolog,
c) Şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı,
d) Peyzaj mimarı,
Ancak kazı başkanlığı olan alanlarda kazı başkanının uygun görüşü olması durumunda

(b) bendindeki şart aranmaz.
Ayrıca alanın niteliği, sorunları ve potansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek

gruplarından uzmanlar (jeoloji mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mü-
hendisi ve benzeri) da proje grubunda istihdam edilir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “koruma kurulunca” ibaresi “koruma bölge kurulunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Çevre düzenleme projelerinin hazırlanması için oluşturulacak proje eki-

binde asgari aşağıdaki uzmanların yer alması zorunludur:
a) Alanın niteliğine göre mimar ve/veya restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış

mimar.
b) Peyzaj mimarı.
c) Şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı.
d) Alanın niteliğine göre sanat tarihçisi ve/veya arkeolog.
Ayrıca alanın niteliği, sorunları ve potansiyellerinin gerektirmesi halinde diğer meslek

gruplarından uzmanlar (jeoloji mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mü-
hendisi ve benzeri) da proje grubunda istihdam edilir.

Bu Yönetmelikte tanımlanan meslek gruplarına mensup uzmanların; asgari dört yıllık
lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yüksek öğ-
renim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Ayrıca ekipte yer alacak mimar, restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış mimar,
peyzaj mimarı ve mühendislerin, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancı-
sının 3458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen niteliklere sahip olması ve 6235 sayılı
Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olması gereklidir.

Müellifler iş tanımına göre ekiplerinde belli sürelerle ya da sürekli olarak görev yapacak
uzmanların isimlerini, özgeçmişlerini ve noterlikçe onaylı muvafakatnamelerini sözleşme aşa-
masında idareye vermek zorundadırlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan plan ve pro-

jeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmelik hükümleri uyarınca tamam-
lanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,

ç) Enstitü: Işık Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

f) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

g) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektörlük: Işık Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Işık Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Işık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.

(2) Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı

ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
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Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak

üzere ALES puanına veya GMAT/GRE sınavların eşdeğer puanına sahip olmaları gerekir. An-

cak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalla-

rına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz. ALES

puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisans programlarından mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna iliş-

kin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı ve adayların değerlendirilmesine ilişkin lisans not ortalaması, mülakat sonucu ve ben-

zeri diğer hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, amaç yazısı,

uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği

Senatoca belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği

gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-

dirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(5) Üniversitenin İngilizce öğretim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabu-

lünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî İngilizce dil sınavları ile eşde-

ğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından YÖK tarafından ilan edilen en az

puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından

YÖK tarafından belirlenen puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-

rilir.

(6) Üniversitenin İngilizce öğretim yapılan programlarından mezun olanlar, mezuni-

yetlerini takip eden üç yıl içinde Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilirse İngilizce

ile ilgili kabul koşullarını yerine getirmiş sayılırlar.

(7) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu

adayların kabulünde Senato tarafından belirtilen muafiyetler saklı kalmak üzere yurt içinde

ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların kabulündeki aynı esaslar uygulanır.

(8) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin sayıları ilgili yarıyıl başında anabilim

dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı

ile belirlenir.

(9) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü yö-

netim kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu ku-

rulur. Komisyon yapacağı inceleme sonucunda adayların kabulü konusundaki önerileri oluş-

turur.

(10) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında lisansüstü programlarla

ilgili olarak yapılan işbirliği anlaşmaları kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, be-

lirli bir süre için ilgili enstitüye öğrenci kabul edilirler. Bu öğrencilere, öğrenim süresinin so-

nunda, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren not listesi verilir.
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(11) Üniversitenin lisansüstü programları ücretlidir. Adayların değerlendirilmesi aşa-

masında tam veya kısmi öğretim ücreti bursları kontenjan dâhilinde verilebilir.

(12) Kayıt için gerekli belgelerin aslı veya Üniversite tarafından belirlenen onaylı örneği

kabul edilir. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların lisansüstü programlarına kayıtları ya-

pılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-

disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-

tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az se-

kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en

geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak

zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Öğrencinin Üniversitenin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce Üniversitede veya

başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu

ile almış olduğu en fazla dört lisansüstü dersi tezli yüksek lisans programına sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (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. En az bir yarıyılı teze kayıtlı olma koşulu ile bir tezli yüksek lisans programı, en

erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenci, azami süresi içeri-

sinde tez çalışmasını tamamlamak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl ücretini

öder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı/prog-

ram başkanlığı her öğrenci için kadrolu bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna ka-

dar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna
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kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı belli olmayan öğrenciye enstitü yönetim kurulu

tarafından tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İstisnai durumlarda

Üniversite dışından danışman atanması enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı/program dalı başkanlığının

uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci danışman (eş danışman) atanabilir.

İkinci tez danışmanı Üniversite dışındaki bir kurumda görev yapan doktora derecesine sahip

bir uzman da olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı/prog-

ram başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez

danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda basılı ve elektronik nüs-

hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden

yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program

başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler,

alanın uzmanlarından ve davetlilerden oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçek-

leştirilir. Sorular sadece jüri üyeleri tarafından sorulabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından ve diğer dinleyicilerin ayrılmasından sonra jüri

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü

anabilim/anasanat dalı/program başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye ve ilgili enstitüye istenilen düzelt-

meler yazılı olarak bildirilir; bu bildirime müteakip öğrenci en geç üç ay ek süre içinde düzelt-

meleri yapar ve tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bu-

lunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, Mütevelli Heyetinin belirle-

yeceği ücreti ödeme koşuluyla bir yarıyıl ek süre tanınarak tezsiz yüksek lisans programının

ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamla-

mak, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin

ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye

teslim eden ve tezi şekil yönünden Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun

bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu

talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-

renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-

maz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet

tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-

nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

(3) 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 ve öğrencinin onayı ile Üniversitenin açık erişim ortamına aktarılır.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin Üniversitenin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce Üniversitede veya

başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu

ile almış olduğu lisansüstü dersler tezsiz yüksek lisans programına sayılabilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda tanımlanan programında öngörülen kredi tutarının

en çok yarısını aşmamak koşulu ile anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile yüksek lisans programına sayılabilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta 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 Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat

dalı/program başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde

danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip

doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ve dönem pro-

jesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezsiz yüksek lisans diploması al-

maya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden bir öğrenci talep etmesi halinde, ikinci

yarıyıl sonuna kadar tezli programa kabul şartlarını karşılamak koşuluyla, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçe-

bilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300

AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan

derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılmaz.
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(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana bilime katkı getirecek şekilde uy-

gulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde YÖK tarafından ilan edilen puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile be-

lirlenecek ALES puanına sahip olmaları veya GMAT/GRE sınavlarının eşdeğer puanına sahip

olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde YÖK tarafından ilan edilen puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirle-

necek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde YÖK tarafından ilan edilen puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından

belirlenecek ALES puanına sahip olmaları veya GMAT/GRE sınavlarının eşdeğer puanına sa-

hip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES

puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu

ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-

suslar ilgili Senatoca belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edi-

lebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararıyla

yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dal-

larına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı ara-

nabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
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den 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 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 en az 3,00

genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara, Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu ücreti ödeyerek bir yarıyıl ek süre tanınarak,

tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-

maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı her öğrenci için

Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirle-

yeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü

yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde birinci yarıyıl

sonunda, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İstisnai durumlarda

Üniversite dışından danışman atanması enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu

onayı ile yapılabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başa-

rıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının nite-

liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının uygun

görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir ve atanacak ikinci

tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de ola-

bilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz

yarıyılı ve bahar yarıyılı içinde olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Kredilerini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci en geç iz-

leyen dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 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, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınavına girecek öğrencilerin hangi konu ve ders-
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lerden sorumlu tutulacağı ilgili doktora yeterlik komitesince belirlenir ve adaylara duyurulur.

Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav

jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş

öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın varsa eş danışmanının toplam bir oy hakkı olup olmadığı

hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri

altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sorular sadece

jüri üyeleri tarafından sorulabilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanması

Senatoca belirlenen uygulama esaslarına göre yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü

sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığınca yeterlik

sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerden

bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-

ramı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olmasına rağmen, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci başvurması halinde, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü

yönetim kurulu kararıyla bir yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş danışman varsa dilediği

takdirde tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/ana-

sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik

yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez izleme komitesi, tez önerisinde varsa düzeltilecek

hususları yazılı olarak belirtir ve düzeltme için bir ay süre verir. Eş danışmanın olması duru-

munda kendisinin ve tez danışmanının kararları tek oy olarak belirlenir. Bu karar, enstitü ana-

bilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusu değiştiren bir öğ-

renci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi sunar. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-

lir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi savunmasındaki ilk hakkını kullanmış

sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senatonun kabul ettiği tez

yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-

dadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşünü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu yazılı olarak onaylar ve tez

ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde

yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-

retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu

karar verir. Danışmanın oy hakkı olmadığı durumlarda ilgili yönetim kurulu gerekçe belirterek

karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-

rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı sırasında yalnız jüri üyeleri

soru sorabilir. Tez savunma toplantıları dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığınca tez sınavını iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye ve ens-

titüye istenilen düzeltmeler yazılı olarak bildirilir; bu bildirime müteakip 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. Lisans derecesi ile doktoraya kabul

edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü

fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(2) Kredili derslerini en az 3,00/4,00 genel not ortalaması ile tamamlamış olmak, tez

sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en

az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden

ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü

yönetim kurulu öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir ve öğrencinin onayı alınarak Üniversite açık erişimine aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans

derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle

başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili

Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-

bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile

yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin

anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Sanatta yeterlik 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 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı, her öğrenci için

danışmanlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman

ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-

nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-

nışmanın öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda

ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi

yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik de-

recesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile

doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.
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(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından

öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-

madığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda

jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı/program başkanlığınca

sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması

başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı

olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha

uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-

lir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü, Kayıt, Programlar,

Sınavlar ve Değerlendirme

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan doktora adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-

bilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili alınan lisans derslerinde devam, ders sınavları,

ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve 22/7/2015 tarihli

ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) 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.

(5) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan öğrencinin lisansüstü programa başlaya-

bilmesi için bilimsel hazırlık programını oluşturan derslerin her birinden geçer not alması ve

genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 olması gerekir. Başarılı olamayan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-

sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan

derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-

sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların Senatoca belirlenmiş yabancı dil sevi-

yesine ilişkin koşulları yerine getirmiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren

bir belge verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz.

(4) Enstitüler sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanlarına bir üst sınır getirebilir.
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(5) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-

rilen derslerin %50’sini geçemez.

(6) Özel öğrencilerden alınacak ücretler Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belir-

lenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki bir anabilim/anasanat dalı/programında veya baş-

ka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Tez çalışmasını Üniversitede kayıtlı olarak tamamlamak koşuluyla tezli yüksek li-

sans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için transfer edilecek dersler

ve tez danışmanı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak enstitü yönetim kurulunun

yatay geçiş kararında belirtilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan bir öğrencinin transfer edilecek

derslerinin kredi toplamı, geçiş yaptığı programın gerekli kredi toplamının yarısını geçemez.

Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ilgili anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Tez çalışmasını Üniversitede kayıtlı olarak tamamlamak koşuluyla yatay geçiş yo-

luyla kabul edilen doktora öğrencileri için transfer edilecek dersler anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilen doktora

öğrencileri başka yükseköğretim kurumlarında yeterlik sınavını geçmiş olmasına bakılmaksızın

Üniversitede yeterlik sınavına alınırlar.

(5) Başka yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay

geçiş için başvuran adayların Senatoca belirlenmiş yabancı dil seviyesine ilişkin koşulları ye-

rine getirmiş olması gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenci kayıtlarının kesinleş-

mesi için gerekli koşullar Senatoca belirlenir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

YÖK tarafından belirlenen koşullara göre düzenlenir.

(2) Lisansüstü programların kredi, diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim

Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde

tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hu-

suslar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının topla-

mıdır.

b) AKTS ders kredi hesaplanmasında, derslerin belirlenmiş kuramsal veya uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.
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(3) Bir lisansüstü öğrencisine aldığı her lisansüstü ders için dersi veren öğretim üyesi
tarafından aşağıdaki notlardan biri verilir.

Başarı Notu
Başarı Durumu Harf Rakam
Pekiyi AA 4,00
İyi-Pekiyi BA 3,50
İyi BB 3,00
Orta-İyi CB 2,50
Orta CC 2,00
Başarısız F 0,00
Başarılı P -
Eksik I -
Yarıyıl sonu sınavına girmedi NP -
Tez/Dönem Projesi başarılı olarak devam ediyor TP -
Tez/Dönem Projesi başarılı olarak tamamlandı P -
Tez/Dönem Projesi başarısız F -
a) I notu, projeye dayalı dersler, dönem projesi ve tez için gerekli çalışmalarını tamam-

layamayan öğrencilere o yarıyıl sonu sınavlarının notlarının en son teslim tarihinden sonraki
on beş gün içerisinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak üzere verilebilir. Bu süre içinde
eksikliklerin tamamlanamaması durumunda I notu F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin maze-
retinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, ens-
titü yönetim kurulu bu süreyi izleyen yarıyıl kayıtlarının başlayacağı tarihin bir gün öncesine
kadar I notunun harf notuna dönüşmesi koşuluyla uzatabilir.

b) Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not hesaba ka-
tılır.

c) İlan edilmiş bir ders notunda olabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim üyesinin
gerekçeli ve kanıtlı başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ç) Öğrencinin ilan edilmiş bir ders notuna itiraz etmesi durumunda, önce maddi hata
olup olmadığı öğretim üyesine yazılı olarak sorularak sınav evraklarının yeniden incelenmesi
istenir; ilgili öğretim üyesinin maddi hata olmadığı yönünde yazılı görüş bildirmesi ve öğren-
cinin itirazını yinelemesi durumunda; enstitü yönetim kurulu tarafından veya gerekli görülürse
bir komisyon belirlenerek ek inceleme yapılır ve itiraz enstitü yönetim kurulu tarafından karara
bağlanır.

d) Yüksek lisans programlarında CB, doktora programlarında BB ve üstü bir not ile
başarılı olunan dersler tekrar edilemez.

e) Lisansüstü programa kredili olarak saydırılmak üzere alınan lisans derslerinin harf
notu, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uyarınca verilir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
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(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinli sayılma

MADDE 35 – (1) Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 27 nci maddesinde sayılan nedenler ve kurallara bağlı olarak öğretim süresine sa-
yılmadan toplam en fazla iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. Ancak haklı ve geçerli nedenlerin
devamı durumunda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile izin süresi uzatılabilir.

Diğer hükümler

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,
hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir. Gerek görülmesi durumunda da YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-
kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Işık
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin üçüncü fıkrası uy-
gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Mevcut öğrenciler için süreler, geçmiş süreler göz önüne alınmaksızın 2016 Güz
yarıyılından itibaren başlar. Bu öğrenciler Mütevelli Heyetinin belirleyeceği ek süre öğretim
ücretini öderler.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DAĞITIM SİSTEMİ GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım
Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
(m) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (bb),
(cc), (ee) ve (ıı) bentleri teselsül sonrası sırasıyla (cc), (çç), (ff) ve (ii) bentleri olmak üzere
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dağıtım bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması
için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,”

“m) Deplase Geliri: Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve
Esasların 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların yüküm-
lülüğünde olan deplase masraflarının bu kuruluşlar tarafından karşılanan kısmı hariç olmak
üzere tüketici talebi ile yapılan ve dağıtım şirketi kusuru dışında oluşmuş olan deplase işlem-
lerinin dağıtım şirketi tarafından yapılması durumunda elde edilen geliri,”

“cc) Hasar geliri: Dağıtım şirketinin zilyetliğinde olan ve dağıtım bölgesinde bulunan
her türlü taşınır, taşınmaz, tesis, malzeme ve benzeri unsurlara üçüncü şahıslar tarafından ve-
rilen zararlara ilişkin sigorta şirketinden, ilgilisinden vb. alınan geliri,

çç) Hedef kayıp oranı (HKO): Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul
tarafından belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,”

“ff) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından
varlık satış ve bağlantı gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,”

“ii) Kayıp enerji: Teknik ve teknik olmayan kayıp enerjiyi,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faa-

liyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda da-
ğıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, dağıtım faaliyetinin yürütül-
mesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri,
sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet ma-
liyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar
gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınır. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak
teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı
ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüke-
ticilere yansıtılır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, teknik ve
teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak mali-
yetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasında Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzen-
lenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller;
bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine
ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt : Uygulama döneminin her bir yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı
arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı dağıtım şirketi tarafından kontrol edi-
lemeyen ve dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. İletim tarifesi kapsamında
ödenen bedeller (reaktif bedelleri, güç aşım bedelleri ve benzeri mahiyette olanlar hariç), orman
arazisi kullanımı ile ilgili giderler, kıdem ve ihbar tazminatları, kamu kurumlarına ödenen izin,
ruhsat, harç bedelleri ile dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan her türlü vergi, resim, harç, lisans
bedeli ve benzeri giderler (KDV ve Kurumlar Vergisi hariç) ile şüpheli ticari alacak karşılık
giderleri bu kapsamda değerlendirilir. Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme
giderlerinden Yönetmeliğin olağandışı halleri düzenleyen hükümleri kapsamında uygun görü-
lenler de kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Dağıtım şirketleri tarafından bir tarife yılında kullanıma hazır hale getirilen yatı-
rımlardan hareketle, yatırımlarla ilgili mevzuat ve birinci fıkra hükümleri kapsamında kabul
edilen yatırım harcamasından 13 üncü madde hükümlerine göre belirlenen varlık satış ve bağ-
lantı gelirlerinin düşülmesiyle bulunan kabul edilen net yatırım harcaması tutarı ile tarife he-
saplamalarında dikkate alınan yatırım tavanının farklı olması durumunda, söz konusu farka te-
kabül eden itfa ve reel makul getiri tutarları, yatırım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında
dikkate alınarak tarife hesaplamalarına yansıtılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak

varlık satış gelirleri aşağıda sayılan varlıkların satış gelirlerinden oluşur:
a) Birinci uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.
b) Herhangi bir uygulama döneminde dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin

alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.
c) Dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için

tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelen hurda varlıklar.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Dağıtım şirketleri, düzenlemeye esas işletme gideri ve yatırım harcamalarına temel

teşkil eden talep tahmini, kayıp enerji ve kalite ile ilgili verileri Kurum tarafından istenen for-
matta sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine
ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt : t tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle
oluşması öngörülen vergi tutarını,”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt-2 iba-
resine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt -2 : t-2 tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nede-
niyle oluşması öngörülen vergi tutarını,”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller dışında
kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeller kapsamında toplanan gelirler ile üçüncü taraflara su-
nulan hizmetlerden elde edilen gelirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Bakım onarım hizmet geliri.
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b) Bağış gelirleri.
c) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kapsamında elde edilen ceza ve tazminat

gelirleri.
ç) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri.
d) Dağıtım şirketinin bölgede işlettiği dağıtım şebekesi üzerinden elde ettiği reklam ve

kira (baz istasyonu, araç, bina, arazi, veri transferi iletişim alt yapısı kullanım geliri) gelirleri
gibi gelirler.

e) Danışmanlık geliri.
f) Deplase geliri.
g) Güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinden elde edilen gelirler.
ğ) Hasar geliri.
h) Kaçak elektrik enerjisi kullanım geliri.
ı) Kesme-bağlama bedelinden elde edilen gelirler.
i) Konusu kalmayan karşılık gelirleri.
j) Lisanssız elektrik üretim tesislerinden alınan diğer gelirler.
k) Otomatik sayaç okuma geliri.
l) Ödeme bildirimi ve ikinci ihbar bırakılmasından sağlanan gelir.
m) Ölçü test geliri.
n) Reaktif enerji bedelinden elde edilen gelirler.
o) Sayaç kontrolü geliri.
ö) Usulsüz elektrik kullanım geliri.”
“(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (i) ve (k) bentlerinde yer alan gelirlerin %75’i ile

(h) bendinde yer alan gelirlerin %20’si, (f) bendinde yer alan gelirlerin tamamı gelir farkı he-
saplamaları kapsamı dışında tutulur. Diğer bentlerde yer alan gelirler, tümüyle gelir farkı he-
saplamalarında dikkate alınır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Kayıp enerji gelir tavanı (KEGTt) aşağıdaki eşitlikte (23)’e göre hesaplanır:

KEGT     t =      KEGG     t +    KEDB     t x N       (23)

KEGGt : t tarife yılı için belirlenen kayıp enerji gelir gereksinimi,
KEDBt : t tarife yılı için Eşitlik (24)’e göre hesaplanan kayıp enerji düzeltme bile-

şenini,
N : n1 ve n2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin pozitif

olduğu durumda (1-n1), negatif olduğu durumda (1+n2) olan düzeltme kat-
sayısını,

gösterir.”
MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/12/2015 29567
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pera-
kende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, diğer bentler buna
göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (p) bendi teselsül sonrası (r) bendi olmak üzere aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“k) Net satış hasılatı: Toplam satış hasılatından Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi,
organize toptan satış piyasasında yapılan enerji satışları, dengeden sorumlu grup içi satışları,
alınan destekleme tutarlarının düşülmesi suretiyle yeniden hesaplanan tutarı,”

“r) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden,
ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların,
net satış hasılatına oranını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüke-
ticilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan maliyet-
lerinden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin
yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, faturalama
ve müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri gibi işletme giderleri, aktif enerji maliyetleri
ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller
ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen
ve PS faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. Aşağıdaki işletme giderleri bu kapsamda
değerlendirilir:

a) Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü
vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler.

b) Kıdem ve ihbar tazminatı giderleri.
c) Azami olarak sabit işletme giderinin %10’u olmak üzere 1/1/2016 tarihinden itibaren

yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri.
ç) Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirke-

tinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin net satış hasılatı ile çar-
pılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınır.
Hesaplamalara esas ülke tahsilat riski ortalaması %1’i aşamaz. Bu oranın aşılması halinde aşan
kısım hesaplamalarda dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Yükümlenilen tutar (YT) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır:

i : 2011-2015 dönemindeki her bir yılı,
n : 2015 yılını,
Yi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harca-

ması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarını, 
İSi : i yılı için geçerli olan itfa süresini,
∆RMGi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harca-

ması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesap-
lanan olması gereken reel makul getiri tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında
dikkate alınan reel makul getiri tutarı arasındaki farkı,
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∆İi : 2011-2014 dönemindeki her bir yıl için kabul edilen net yatırım harca-
ması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarları dikkate alınarak i yılı için hesap-
lanan olması gereken itfa tutarı ile ilgili yıl için gelir gereksinimi hesaplamalarında dikkate alı-
nan itfa tutarı arasındaki farkı,

∆VFi : 2011-2014 dönemindeki her bir yılı için kabul edilen net yatırım harca-
ması, 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarlarına ilişkin olarak itfa süresi ve
amortisman süresi farkından kaynaklanan ilgili dönemlere ilişkin tarifelerde dikkate alınan
vergi farklarının tarifeye yansımamış kalan kısmı,

TÜFEn,6 : 2015 yılı Haziran ayı TÜFE’sini,
TÜFEi,6 : i yılının Haziran ayı TÜFE’sini,
FOn : 2015 yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını,
DRMGOud-1 : 2011-2015 yıllarını kapsayan uygulama dönemi için belirlenen yıl ortasına

göre düzeltilmiş makul getiri oranını (net reel makul getiri oranını) (%),
gösterir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji tedarik maliyeti

(ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesaplanır:

DGTt : t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını,
TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile

yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya
esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

BKMT : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını,
SFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın

Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı
(kr/kWh),

PTFd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi
piyasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh),

GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi
piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),

GİPd,u : t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piya-
sasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),
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DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji den-
gesizlik miktarı öngörüsünü (kWh),

MYEKd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Ka-
nununa ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü
(kr/kWh),

İAFd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde  r numaralı
şirketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından ta-
rife hesaplamalarında dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh),

MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uya-
rınca enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojene-
rasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),

İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı
şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaş-
tırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),

Ω1 : YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını
göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce he-
saplamalara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yan-
sıtılan net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen
süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω2 : Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki iş-
lemler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen,
geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, sü-
resinde ödenmeyen alacaklar payı, fark fonu ve Kurulca uygun bulunan
kalemler ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3) ayından başla-
yarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylar-
daki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen
süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω3 : Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygu-
laması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce he-
saplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış li-
sansı sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye düzeltme katsayısı (SBDK) ile
çarpımı suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem enerji
dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere ka-
lan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,

Ω4 : Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre he-
saplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini,

Ω5 : PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli
tedarik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngö-
rülen kısmı,

K : k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4)
pozitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan dü-
zeltme katsayısını,

A : a1 ve a2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, d perakende satış tarife dö-
neminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında enerji alınması
durumunda (1-a1), satılması durumunda (1+a2) olan düzeltme katsayısını,

gösterir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2015 29578
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 19/12/2016
Karar No : 2016/46
Konu : Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28/01/2016 tarihli ve 361 sayılı yazısı ve Kalkınma

Bakanlığının 11/11/2016 tarihli ve E.8325 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili
sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanarak nihai hale getirilen “Türkiye Yazılım
Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2014/782 

Karar No : 2015/660 

Mahkememizin 03/11/2015 gün ve 2014/782 Esas, 2013/719 Karar sayılı kararı ile Ġsmail 

ve Esma oğlu, 1988 doğumlu, Kırklareli, Vize, Evren nüfusuna kayıtlı SERKAN LAÇĠN 

hakkında; 

Hırsızlık suçundan; TCK 141/1, 35, 143, 62 maddeleri gereğince BeĢ (5) ay Yirmi BeĢ 

(25) gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK nun 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının 

uygulanmasına karar verilmiĢ olup, sanık bütün aramalara rağmen bulunup tebligat 

yapılamamıĢtır. 

7201 sayılı Yasa gereğince iĢ bu ilamın Resmi Gazete‘nin ilk çıkacak nüshasında ilanına, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 10814 

—— •• —— 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/235 

Karar No : 2016/268 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri Ġle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/10/2016 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 

maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS ERTELEME ve 2 YIL 6 AY CEZANIN ERTELENMESĠ 

NEDENĠYLE DENETĠM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Hatay ve Cemile oğlu, 14/08/1996 

doğumlu ÖZGÜR ĠBAR hakkında Mahkememizce verilen karar müĢtekiler Norman ve Morıel 

kızı, 1955 doğumlu NORMA HARRIS ve Daniel ve Marie'den olma, 1953 Ġngiltere doğumlu 

CRĠSTOPHER COLEMAN'ın adresleri bulunamadığından tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10779 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinden: GAZİANTEP 

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Es-K No: 2015/224 Esas, 2016/431 Karar, K.Tarihi: 04.10.2016 sanık Umut KABA, 

Turgut ve Zekiye oğlu, 1988 doğumlu, ERZURUM/AġKALE Ġlçesi TaĢağıl Köyü nüfusuna 

kayıtlı olup TC KĠMLĠK NO: 29392574876 Halen: KĠLĠS Ġl Jandarma Komutanlığı emrinde 

görevli iken firari, Suç: Firar Suç tarihleri: 27.03.2014-18.03.2015 K.Maddesi: ASCK'nın 66/1-a, 

TCK'nın 62, 50/1-f maddeleri Verilen ceza: SANIĞIN NETĠCETEN BEġ AY KAMU YARARLI 

BĠR ĠġTE ÇALIġTIRILMA YAPTIRIMINA ÇEVRĠLMESĠNE karar verilmiĢtir. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıĢtır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karĢı 5'inci Zırhlı 

Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 

dilekçe vermek suretiyle yine 353 sayılı Kanun'un 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna 

baĢvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak beyanla da Askeri Yargıtay'da incelenmek üzere temyiz 

olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 10646 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2016/7189 

SUÇ : Sahte Belge Düzenlemek Suçundan 

SUÇ T. : 2009 yılı 

SANIK : Tarkan ARAS: (Abdulhamit oğlu Zeycandan olma, 02/02/1973 doğumlu) 

Ġstiklal Mah. Platin Sk. No: 35/7 Esenler/Ġstanbul adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

11/07/2013 gün ve 2011/280 E. 2013/726 K. sayılı hükmün sanık Tarkan ARAS tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Tarkan 

ARAS'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 

31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 09/09/2015 gün ve 19/2015/270170 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 71/1-1 

————— 

ESAS NO : 2016/11758 

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

SUÇ T. : 2007 takvim yılı, 2009 takvim yılı 

SANIK : Mehmet ÖZTÜRK: (Yılmaz oğlu Hava‘dan olma, 28/03/1967 doğumlu) 

Fevzi Çakmak Mah. Yavuz Selim Sokak No: 51/2 Küçükçekmece/Ġstanbul 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

14/01/2016 gün ve 2012/4 E. 2016/17 K. sayılı hükmün sanık Mehmet ÖZTÜRK tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Mehmet 

ÖZTÜRK'e tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 

ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 15/10/2016 gün ve 11/2016/178959 sayılı tebliğnamesinin 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 72/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET TEK KATLI TEL BANTLI TÜNEL FIRINI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Destek Hizmetleri 

Dairesi BaĢkanlığı ĠĢletme ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü - Halk Ekmek Fabrikası ihtiyacı―1 adet 

tek katlı tel bantlı tünel fırını‖, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun 

olarak ve teknik Ģartnamede belirtilen 3 markadan birisi olmak kaydıyla, ihale ek Ģartları 

listesinde belirtilen Ģartlar ile Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, bu nedenle BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, (130.-TL) Ģartname bedelini, Ofis veznesine veya Ġhale Ek 

ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.01.2017 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 100/1-1 
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16 ADET VERĠ AMBARI VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

LĠSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı 16 adet Veri Ambarı Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansının KuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesine ve Sybase IQ markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, markanın, Ofis tip ticari Ģartnamesinin ve ihale 

ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.01.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler  

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 115/1-1 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

AKARYAKIT TÜKETĠM OTOMASYON SĠSTEMĠ (ATOS) ĠLE AKARYAKIT TEMĠNĠ ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/608013 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: H.PaĢa Yol Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iĢ 

makineleri, mobil demiryolu araçları ve diğer taĢıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin 

ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satıĢ istasyonlarından, 300.000 litre Motorin 

(Euro dizel) temini iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı‘nda 26.01.2017 tarih ve saat: 14.00‘te 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa Ġstanbul‘a 26.01.2017 tarih ve saat: 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11580/1-1 

—— • —— 
LOKOMOTĠF MAKĠNĠST KABĠNĠ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  :  2016/606771 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 15 Adet DE 24000 tipi Lokomotif Makinist Kabini 

Bakım Onarımı, teknik Ģartnamesine göre 

yaptırılacaktır. 

3- Ġhalenin a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 20/01/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

20/01/2017 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11579/1-1 
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PATĠNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 

Ġhale Kayıt No : 2016/602760 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı/ 

ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 800.000KG Patinaj Kumu Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 26/01/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11582/1-1 

—— • —— 

48.000 ADET 60 E1 RAYA UYUMLU B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2016/602740 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ 

Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı : 48.000 Adet 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton 

Travers alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

26/01/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11583/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK SANTRĠFÜJ POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ 

KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Santrifüj Pompa, 2 adet  

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Karadon TĠM iĢ sahası  

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : 180 takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 15.02.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 936-TTK/ 1517 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Komple pompa sistemine ya da elektrikle çalıĢan ve elektrik ileten tüm üniteler (elektrik 

motorları, kablolar, kablo giriĢ-çıkıĢ glenleri ve bağlantı elemanları vb. gibi teçhizat) Grup-1 

metan gazlı ortamda çalıĢmaya uygun antigrizu vasfında olacak ve böyle imal edildiğine dair 

yetkili makamlardan alınmıĢ ATEX sertifikası teklifle ya da teslimatla birlikte verilecektir.  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karĢılığı 

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

8 - Teklifler 15.02.2017 ÇarĢamba saat 15.00‘e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 109/1-1 
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TAġINMAZ ÜZERĠNE SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Antalya BüyükĢehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, Ġlimiz, 

MuratpaĢa Ġlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu 

Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı Ġlçesinde 

bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept 

projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil 

olmak üzere hazırlanan idari ve teknik Ģartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inĢası, 29 yıl 

süre ile iĢletme hak bedeli + hasılattan %1 pay verilmek Ģartıyla iĢletilmesi ve süre sonunda 

bedelsiz olarak Antalya BüyükĢehir Belediyesine devredilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu‘nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.  

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas yıllık iĢletme bedeli 6.100.000,00 TL + KDV‘dir. Ayrıca iĢletmeden elde 

edilecek yıllık gayri safi hasılattan %1 + KDV pay ödenecektir.  

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıldır. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 129.471.934,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini iĢletme hakkı bedeli 6.100.000,00 TL‘nin toplamı olan 135.571.934,00 TL‘nin 

yüzde üçü 4.067.158,00 TL‘dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 19.01.2017 PerĢembe 

günü saat 15:00‘de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge,    

b) Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
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2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı‘na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

ğ) Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENĠCĠ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 

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

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

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

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.  

Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 129.471.934,00 TL‘nin % 10'undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır. Yukarıdaki kriter, mevduat 

ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de 

sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

veya serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ 

iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 

gelir tablosu,  

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

ĠĢbu maddenin a bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 

25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

ĠĢ deneyim belgeleri 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt 

edilen ve teklif edilen bedelin % 70 

Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ 

Deneyiminde değerlendirilecek Benzer ĠĢler Tebliğinde yer alan B/II grubu iĢler kabul edilecektir. 

Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü olarak inĢaat mühendisliği 

ve mimarlık kabul edilecektir. 

Ġhale yabancı isteklilere kapalıdır. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı 

isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 19.01.2017 PerĢembe günü saat 15:00‘e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 10/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Bursa YeniĢehir Havalimanı YENĠġEHĠR-BURSA adresinde 

bulunan depolama lisansı sahibi Gökçen Akaryakıt Dağıtım ĠnĢaat Turizm Limited ġirketi‘nin 

bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı 

Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iĢ günü içerisinde gönderilmeyen 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur. 94/1/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında SANAYĠ MAH. 1678. SOK. NO: 7 ESENYURT-ĠSTANBUL 

adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Elmadağ Kimya ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi‘nin bildirim yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut 

adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata 

sarih baĢkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim 

olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.  

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iĢ günü içerisinde gönderilmeyen 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur. 94/2/1-1 

————— 
ĠLANEN TEBLĠGAT 

Kurumumuz kayıtlarında Adnan Menderes Havalimanı BALÇOVA-ĠZMĠR adresinde 

bulunan depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited ġirketi‘nin bildirim 

yükümlülüklerine iliĢkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt Ġçi 

Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiĢtir. Yükümlünün mevcut adresi ile 

Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih baĢkaca 

adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iĢ günü içerisinde gönderilmeyen 

2016 Yılı Yurt Ġçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır. 

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‗‗06/01/2005 tarihli ve 25692 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında iĢlem 

baĢlatılır.‘‘ hükmü uyarınca ilgili kiĢi hakkında iĢlem baĢlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 

sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur. 94/3/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/75099 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 19. Bölge Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe Sivas 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. Muhsin 

Yazıcıoğlu Bulvarı No:184 
Tel-Faks 0 346 2270905-0 346 2273182 

Posta Kodu  E-Mail dsi19@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Tabsan ĠnĢaat Taahhüt Ġthalat Ġhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 
Ġbrahim TABAK 

Adresi 
Ġcadiye Mah. Kuyulu Sokak Acar 

ĠĢhanı B Blok No: 4/2 ELAZIĞ 

Ġcadiye Mah. Kuyulu Sokak Acar 

ĠĢhanı B Blok No: 4/2 ELAZIĞ 

T.C. Kimlik No.  19966854862 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8150059812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7542  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 98/1-1 
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TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/97114 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

TC. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME 

BAKANLIĞI/TCDD ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TCDD Sivas 4. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Sivas/Merkez 

Adresi 

Muhsin Yazıcıoğlu 

Bulvarı No: 2      

Merkez / SĠVAS  

Tel-

Faks 
0346 221 70 00 - 0346 223 13 32 

Posta Kodu 58080 E-Mail 4bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya 

Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hayati BOZKURT - 

Adresi 

Cumhuriyet Mahallesi 

152. Sokak No: 11 

ELAZIĞ 

- 

T.C. Kimlik No. 380 862 53218 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Elazığ Ticaret ve Sanayi 

Odası 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7665-012843 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 13/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/138488 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA HALK EKMEK VE UN 

FABRĠKASI A.ġ. 
Ġl/Ġlçe ANKARA / YENĠMAHALLE 

Adresi 
Anadolu Bulvarı No: 13  

Macunköy-Yenimahalle/ANKARA 
Tel-Faks 

Tel: 0 312 397 33 65 - 66 

Faks: 0 312 397 33 74 - 71 

Posta Kodu  E-Mail ankarahalkekmek@hotmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çankırı Un San. Yem Nak. Mak. 

Gıda ĠnĢ. Pet. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Yeni Mah. Orta Cad. No: 7 

ġabanözü/ÇANKIRI 
 

T.C. Kimlik No. 
 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
370 0011 162  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 117429  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 101/1/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/154353 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA HALK EKMEK VE 

UN FABRĠKASI A.ġ. 
Ġl/Ġlçe ANKARA / YENĠMAHALLE 

Adresi 
Anadolu Bulvarı No: 13  

Macunköy-Yenimahalle/ANKARA 
Tel-Faks 

Tel: 0 312 397 33 65 - 66 

Faks: 0 312 397 33 74 - 71 

Posta Kodu  E-Mail ankarahalkekmek@hotmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çankırı Un San. Yem Nak. Mak. 

Gıda ĠnĢ. Pet. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Yeni Mah. Orta Cad. No: 7 

ġabanözü/ÇANKIRI 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
370 0011 162  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 117429  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 101/2/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/63155 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA HALK EKMEK VE 

UN FABRĠKASI A.ġ. 
Ġl/Ġlçe ANKARA / YENĠMAHALLE 

Adresi 
Anadolu Bulvarı No: 13  

Macunköy-Yenimahalle/ANKARA 
Tel-Faks 

Tel: 0 312 397 33 65 - 66 

Faks: 0 312 397 33 74 - 71 

Posta Kodu  E-Mail ankarahalkekmek@hotmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çankırı Un San. Yem Nak. Mak. 

Gıda ĠnĢ. Pet. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Yeni Mah. Orta Cad. No: 7 

ġabanözü/ÇANKIRI 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
370 0011 162  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 117429  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda 

ek yapılabilir. 101/3/1-1 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/347493 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. Yüksek Öğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Tokat Ġl Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe TOKAT/Merkez 

Adresi TaĢlıçiftlik Kampüsü Tel-Faks 0 356 252 13 30/0 356 252 18 04 

Posta Kodu 60100 E-Mail tokatilm@kyk.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özel Akcanlar Güvenlik Kursları Tic. Ltd. ġti. Ġlyas TONBUL 

Adresi 
GOP Bulvarı ġoförler Cemiyeti Binası 

Kat: 2 Merkez/TOKAT 

Yeni Mahalle GOP Bulvarı ÇavuĢoğlu 

Apt. No: 11 TOKAT 

T.C. Kimlik No.  16061838834 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6850431308  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
TOKAT TSO TOKAT TSO 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4365 4125 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 93/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 78/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 79/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 89/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 88/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 87/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 86/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 85/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 85/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 84/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
NOT: 24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ilanımızın 

düzeltmesidir. 118/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koĢulları yerine getirmiĢ 

olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak 

öğretim elemanı alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracakların TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiĢ (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), yakın tarihli iki makale, 

referans verebilecek üç kiĢinin isimleri ve iletiĢim bilgilerini; adayın eğitim felsefesini ve 

akademik ajandasını içeren niyet mektubu mevcut ise, aday tarafından verilmiĢ olan derslerin 

değerlendirmelerini vermeleri gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep 

edilmektedir. 

BaĢvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED Üniversitesi 

(TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, 

baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden 

veya http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji 

Bölümü 

Profesör, 

Doçent 

ya da 

Yrd. Doçent 

3 

- Adayların sosyoloji alanında 

doktora derecesine sahip olmaları 

ve sosyolojinin temel alanlarında 

yayın yapmıĢ olmaları, 

- Üniversitemizde eğitim dili 

Ġngilizce olduğundan, adayların 

eğitim ve araĢtırma yapabilecek ve 

yaptırabilecek düzeyde Ġngilizce 

bilmeleri ve bunu belgelemeleri, 

- Sosyoloji alanında ders vermiĢ ve 

araĢtırma yapmıĢ olmaları 

gerekmektedir. 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği 

Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeĢitli alanlarda; 17 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan 

Ek 

Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim 

Dalı  
1 Anatomi  

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı  
1 Periodontoloji  

Yardımcı 

Doçent 
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Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan 

Ek 

Açıklamalar 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
1 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

ĠletiĢim Fakültesi Yeni Medya 1 Gazetecilik 
Yardımcı 

Doçent 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı (Ġngilizce)  
1 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, 

Mimarlık, Ġç 

Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 
ĠĢletme  

2 

Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi, Ġnsan 

Kaynakları 

Prof., Doç. 

2 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Prof., Doç. 

1 Stratejik Yönetim Prof., Doç. 

2 Örgütsel DavranıĢ Prof., Doç. 

1 
Toplam Kalite 

Yönetimi 
Prof., Doç. 

1 ĠĢletme Yönetimi Prof., Doç. 

Mühendislik - 

Mimarlık Fakültesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 

ĠnĢaat 

Mühendisliği / 

Yapı / Hidrolik 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Ġç Mimarlık 

(Ġngilizce)  
1 

Ġç Mimarlık, 

Mimarlık 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Endüstri 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

1 
Endüstri 

Mühendisliği 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

 102/1-1 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 

 



5 Ocak 2017 – Sayı : 29939 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Ocak 2017 – Sayı : 29939

Sayfa

1
2

3

3

5
11

29

32

35

61
63
87

126

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1133 Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra

Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt Dışına
Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı
Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz Üzerinden
Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması
ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 06.01.2015 Tarihli ve 1079 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen
İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 06.01.2017 Tarihinden
İtibaren İki Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

1134 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,

Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) ile İlgili

19/12/2016 Tarihli ve 2016/46 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu 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


