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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK

VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı

Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart

Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/1/2016 29610



Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen li-

sansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında enstitü kurulunun önerisi

ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl başlama ve bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin ta-

rihlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

ç) Anabilim dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili

mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ilgili enstitü

müdürüne karşı sorumlu olan anabilim dalı başkanını,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-

sikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini, 

f) Bütünleşik doktora: Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin lisans derecesine dayalı

olarak yürütülen doktora programını,

g) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden ders aldığı dönemi,

ğ) Enstitü: Sinop Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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i) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alı-

nan notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle

hesaplanacak değeri,

j) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği

durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniver-

site kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiyi,

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

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

l) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun ola-

rak ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre hesaplanan krediyi,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek

lisans mezunlarını,

n) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı,

p) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı lisansüstü öğrencilere rehberlik etmek üzere anabi-

lim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

r) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geç-

tiği dönemi,

s) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevlerini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az üç öğretim

üyesinden oluşan komiteyi,

ş) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, labora-

tuvar, atölye vb. etkinliklerin ders saatlerinin yarısının toplamından oluşan kredi birimini,

t) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma

zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-

landığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

u) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her birini,

v) Yeterlik sınavı: Öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda

derinliğe sahip olup olmadığına yönelik yapılan sınavı,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması     

MADDE 5 – (1) İlgili anabilim dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun

onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana-

bilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

(3) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o

anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(4) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri, enstitü kurulunca

onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere

bir fakülte, yüksekokul, bölüm veya anabilim dalından farklı ad ve içerik taşıyan, disiplinler-

arası bir anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir anabilim dalının başkanı enstitü müdürü tarafından

atanır. Anabilim dalı başkanının görev süresi 3 yıldır. 

(6) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yap-

mak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mev-

zuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 6 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, lisansüstü programlara alınacak öğrenci sa-

yısını ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan talep formuna göre

üzerlerindeki öğrenci yükü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak enstitüye önerir. Lisansüstü

kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara

kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav

tarihleri ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında

öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara

göre yapılır. Süresi içerisinde yapılamayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan

ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvurularda, istenen belgelerin aslı

veya onaylı örneği kabul edilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim dalının

görüşü doğrultusunda belirlenir.
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(3) Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması

gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şun-

lardır:

1) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplo-

masına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e

eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

3) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan şartı aranmaz. 

b) Doktora programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

1) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans

veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-

tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, yüksek lisans diplomasıyla baş-

vuranlardan başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuran-

lardan başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya YÖK tarafından ALES’e eşde-

ğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları,

3) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının dört üzerinden en az üç veya eşdeğer bir puana sahip olmaları,

4) YDS’den 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası

bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

5) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavına, başka bir yabancı dilden

girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dille-

rinden birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puana eşdeğer bir puan almaları,

gerekir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.

Öğrenci kabulü ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Başvurular, ilgili enstitü tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlen-

dirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-

sabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dö-

nüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için YÖK

tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.
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b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES pua-

nının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 40’ı, varsa yabancı dil puanının % 10’u alınarak

toplanır. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,

Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı

dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme

toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki de-

ğerlendirmede; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil pua-

nının % 10’u ve mülakat sınavı puanının % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi

için değerlendirme toplamlarının en az 70 puan olması gerekir.

c) Taban puanın üstünde puana sahip adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak

ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sa-

yısını aştığı takdirde sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada

eşitlik halinde mezuniyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmadığından

değerlendirmeler, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sırala-

narak yapılır. Sıralamada eşitlik olması durumunda mezuniyeti en yakın olana öncelik verilir.

d) Başvuruların ön değerlendirmesi enstitü müdürlüğünce yapılır. 

e) Enstitü yönetim kurulu, adayların mülakat sınavlarını yapmak üzere, öğrenci kabul

edecek anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise çoğunluğu

ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş kişilik jüriler oluşturur. Jüri ilanda belirtilen

tarih, yer ve saatte toplanarak öğrencilerin mülakat sınavını yapar. Jüri üyeleri tarafından im-

zalanmış sonuç listesi, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim dalı başkanlığı ta-

rafından en geç iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar ilgili enstitü müdür-

lüğü tarafında ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve

Senato kararları esas alınarak yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adaylara 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 veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları.
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ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.

(2) Bir yarıyılda en fazla dört bilimsel hazırlık dersi aldırılabilir ve aldırılacak bu dersler

en geç ders kayıtlarının bitimine kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurul

kararı ile zorunlu ders olarak belirlenir. Alınarak başarısız olunan derslerin takip eden yarıyılda

açılmaması durumunda yerine anabilim dalı başkanlığının önerisi ile başka bir ders aldırılabilir.

Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez

ve lisansüstü programın not ortalamasına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında başarılı

olan adaylar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

(3) 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 Üniversiteyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans

veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Üniversitenin ilgili yönet-

meliği hükümleri uyarınca yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunan derslere özel öğrenci olarak kabul edile-

bilir.

(2) Enstitüye özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyenlerin, akademik takvimde be-

lirtilen kayıt-kabul süresi sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına müracaat etmesi gerekir.

(3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak

asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini ve izledikleri dersin tüm koşullarını

yerine getirmek zorundadırlar.

(5) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talep etmeleri halinde kendi-

lerine, izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(6) Özel öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen katkı payı veya öğ-

renim ücretinin lisansüstü eğitim için belirlenen miktarını öderler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programlar arasında

yapılır. Anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edecekleri yatay geçiş

öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları ens-

titü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
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(2) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve

istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yaparlar.

(3) Adayların yatay geçiş başvurusu, aldığı derslerdeki başarı notu, ders içerikleri ile

alınan lisansüstü derslerin kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilir

ve enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(4) Yatay geçiş esasları şunlardır:

a) Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci başvuru şartlarına sahip olmak.

b) Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programda veya başka bir yükseköğretim

kurumunun lisansüstü programında en az bir ders yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak.

c) Yüksek lisans programı için kayıtlı olduğu programda tez aşamasında olmamak, dok-

tora programı için yeterlik sınavına girmemiş olmak.

ç) Başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olmak.

d) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak; başardığı derslerin not ortalaması;

100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 puan veya eşdeğeri ol-

mak.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı

dersler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçişe izin

vermek Senatonun yetkisindedir ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(7) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü program-

larda geçirdiği süre başvurduğu programın azami süresine dâhil edilir.

(8) Enstitü araştırma görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle yatay geçiş yapacaklar ile

öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında enstitü lisansüstü programlarına yerleştirilen

öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı

kazanırlar.

Kesin kayıt

MADDE 13 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı

ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için istenilen

belgeler enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Askerlik duru-

mu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların

yerine, başarı sırasına göre eksik kalan kontenjan kadar yedek adayların kayıtları yapılır. Süresi

içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğren-

cilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.
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Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen

esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt

yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı veya öğre-

nim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenci, ders

ekleme-bırakma süresi içerisinde mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tak-

dirde ilgili programa kayıt yaptırabilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen

öğrencinin, ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen süreler

kayıtlı bulunduğu programın azami süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez

açılacak dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun ona-

yıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerden her yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğ-

retim üyeleri anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez

çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde enstitü ku-

rulunun kararı ile arttırılabilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya

hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Danışman

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencilere, Üniversite kadrosunda bulunan bir tez da-

nışmanı, tezli yüksek lisans programında en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora prog-

ramında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye

önerilir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında birinci

yarıyılın sonuna kadar, doktora programında ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
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(3) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda

bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci

ile birlikte karar verir ve enstitü ile ilgili resmi işlemleri zamanında yapmakla sorumludurlar.

(4) Bir öğretim üyesi en fazla beş lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir. Gerekli

hallerde tez danışmanlığı üst sınırı anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü kurul kararı

ile 12’ye kadar arttırılabilir. 

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-

nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-

lerden olabilir. 

(6) Gerekli hallerde tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ve/veya tez danışmanı öğretim

üyesinin mazeretini belirtir yazılı dilekçesini anabilim dalına sunması üzerine, anabilim dalı

başkanlığının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(7) Tez danışmanının Üniversiteden ayrılması gibi görevinin sona erdiği durumlarda,

danışmanlığının boş kalacağı süre içerisinde danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı

veya anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı öğretim

üyesi tarafından yürütülür. Boşalan tez danışmanlığı görevini ilgili anabilim dalında yürütecek

öğretim elemanı bulunmaması durumunda, tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının uygun

görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumla-

rında görev yapan öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışman öğretim üye-

sinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin ak-

tarılması, öğrencilere temel bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiğinin öğretil-

mesi, akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili kaynakları izleyebilme

yeteneğinin kazandırılması amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, ders açma isteğinin enstitü kurulunca kabul

edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğrenci

bulunduğu sürece öğretim elemanının izinli, görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz ta-

tillerinde de devam eder.

(3) Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi yalnız birinci

danışman tarafından verilir.

(4) Uzmanlık alan dersi her öğretim üyesi için, öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek

lisans ve doktorada haftada dörder saat olarak açılır.

Seminer

MADDE 18 – (1) Seminerin amacı; öğrencinin tez ve çalışma alanı ile ilgili bir konuda

son gelişmeleri derlemesi, ilgilenen öğrenci ve öğretim üyelerine sunmasıdır.
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(2) Seminer yarıyıl ve yaz tatillerinde de verilebilir. Sunum tarihi danışman öğretim

üyesince belirlenerek ilgili anabilim dalı başkanlığına bilgi verilir. Anabilim dalı başkanlığı

seminer sunumlarının çakışmaması için bir program hazırlar ve sunumlar hazırlanan bu prog-

ram çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Öğrenci tez yazım kılavuzuna uygun yazdığı ve ciltlettirdiği seminerini danışmanı-

nın da onayıyla enstitüye teslim eder. Seminerini akademik takvimde belirtilen sürede teslim

etmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Akademik yılı oluşturan her bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dersten olu-

şur. Öğrenciye, her dönem öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile 30 AKTS kredisine kadar

ders aldırılır. Ancak, öğrencinin talebi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulunun onayı ile öğrenciye bir akademik dönemde daha önce almadığı ve/veya

alıp devamsızlıktan başarısız olduğu en fazla 36 AKTS kredisi ders aldırabilir.

(2) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen dersler kredi hesabında göz önünde bulundu-

rulmaz. Ancak, başarısız olunan dersin yerine farklı bir ders alınırsa kredi hesabında göz önünde

bulundurulur.

(3) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde danışmanın onayı

ile ders ekleme-bırakma yapabilir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenci başarısız olduğu derse bir sonraki yarıyıl öncelikli olarak

yeniden kayıt yaptırır. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan ders hariç, tekrarlanan dersler

için devam şartı aranmaz. Öğrenci, başarısız olunan dersin ilgili yarıyılda açılmaması, prog-

ramdan kaldırılması veya gerekli hallerde danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka lisansüstü

ders alabilir.

(2) Lisansüstü öğrenciler, almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamazlar.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Bir öğrenci lisansüstü eğitimde alacağı derslerin (uzmanlık alan dersi

ve seminer hariç) AKTS kredi sayısının en çok %50’sini danışmanın görüşü, anabilim dalının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla özel öğrenci olarak alabilir ve başarılı olduğu

dersleri kayıtlı olduğu programın ders yüküne saydırabilir.

(2) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak başarılı olduğu

dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) son beş yılı geçmemiş olmak koşulu ile danış-

manın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı

olduğu programda alması gereken derslerin yerine saydırabilir.
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(3) Ders saydırma başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, mazeretli ka-

yıtların son gününe kadar yapılabilir. Daha sonraki yarıyıllarda yapılacak ders saydırma baş-

vuruları dikkate alınmaz.

(4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-

den alınan dersler, lisansüstü eğitim programında alması gereken derslerin yerine sayılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim

ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik

derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş

olması gerekir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav

tarihleri anabilim dalı başkanlığınca dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar;

ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı

hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine

yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarının tarih ve yerleri

enstitü müdürlüğüne bildirilir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân edilir.

(4) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri

ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(6) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere

giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret

sınavı yapılmaz.

(7) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara

mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler

girerler. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye

alınır.

(8) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde internet üzerinden

girilerek onaylı çıktılarının anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilmesi gerekir.

Sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle sak-

lanır.

(9) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden

elektronik olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim prog-

ramlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet

üzerinden yapılabilir.
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Ders değerlendirme esasları 

MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygu-

lamalı çalışmalar ve ödev gibi çalışmalarda öğrencinin gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya

bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. 

(2) Sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda,

100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye

hem puan hem de not olarak bildirilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav puanının %40’ının,

yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 60'ının toplanması ile hesaplanır. Öğrencilere

duyurulmak üzere anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak bilgi vermek koşuluyla, öğrencinin

yarıyıl içinde yapacağı çalışmalar, sınav yerine ve/veya sınavlarla birlikte değerlendirilebilir.

Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az

BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

Puan Harf Notu Katsayı

90-100 AA 4,00

80-89 BA 3,50

70-79 BB 3,00

65-69 CB 2,50

50-64 FD 1,00

00-49 FF 0,00

(3) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan aldıkları dersler-

den muaf olmaları durumunda kullanılır.

b) G (Başarılı, Geçti): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.

c) K (Başarısız, Kalır): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarısızlık durumu için kullanılır.

ç) B (Ders Bırakma): Herhangi bir sebeple bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.

d) S (Süren Ders): Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının dö-

nem içerisinde bitmeyerek devam etmesi durumunda kullanılır.

e) F1 (Devamsız): Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok, başarısız.

f) F2 (Devam etti): Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

g) FF, FD: Başarısız dersler için kullanılır.

Genel ağırlıklı not ortalaması 

MADDE 25 – (1) GANO, öğrencinin enstitüye kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıt-

landığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan

sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı

not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin M, G, K, B ve S notu aldığı

dersler dikkate alınmaz.
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Notlarda maddi hata

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığına yazılı olarak yapılır. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata

tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili öğretim elemanınca yapılır ve yapılan bu

düzeltme anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, Senato tarafından

belirlenir.

(2) Yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile

yürütülebilir.

(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şek-

linde de düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle

yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı; 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem

projesinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için

ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak en az doktora dere-

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

Süre

MADDE 29 – (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.  

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 
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Dönem projesi

MADDE 30 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu üçüncü yarıyılın ba-

şına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına sunar. Proje

konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve

yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte de yürütülebilir. Dönem

projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde

hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eği-

tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz

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

(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-

nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

en fazla iki ders seçilebilir.

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

Süre

MADDE 34 – (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.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşul-

larını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız

olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci ilk iki yarıyılda AKTS ders kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını

tez çalışmasında geçirmek ve başarılı bulunmak kaydıyla, en erken üçüncü yarıyılın sonunda

tezli yüksek lisans programını tamamlayabilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Öğrenci, 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik

takvimde belirtilen tarihe kadar tez konusunu belirleyerek etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili

etik kurul onayı ile birlikte danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu anabilim dalı baş-

kanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilen tez önerisi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu veya önerisi üzerinde yapılacak değişiklikler danışmanın gerekçeli ya-

zısı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilen öğrenci, tezini karar tarihini

takip eden altı ay içinde teslim edemez.

(4) Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştikten sonra öğrenci en az bir

yarıyılını tez çalışmasında geçirmelidir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, elde ettiği so-

nuçları enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, akademik takvimde belirtilen ta-

rihe kadar tezini ciltlenmemiş şekilde enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile atanır. Tez yazım kılavuzuna uygun yazılmayan tezlerin savunma jürileri

oluşturulmaz.

(3) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kuru-

munun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İki

danışmanlı tezlerde ikinci danışman beş kişilik jüride yer alabilir, ancak üç kişilik jüride yer

alamaz. 

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

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

duğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim

eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek

üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Tezler enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.

Tezin teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo belgesi ile tespit edilir.
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Tez savunma sınavı

MADDE 37 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav jüri tarafından

belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte

tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-

bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz.

İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı

tarafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir

sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim ku-

rulu karar verir.

(3) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden ince-

leyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı baş-

kanlığına teslim eder. Tez savunma sınavı, karar aşaması dışında dinleyiciye açık olarak yapı-

labilir. Ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir, jürinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişiklik

yapılabilir. Bu karar ve jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporları ilgili anabilim dalı

başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye bildirilir.

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

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi red-

dedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye talep etmesi

halinde, tezsiz yüksek lisans programının açık ve program gereklerini yerine getirmiş olması

kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) 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 enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans

diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. Enstitü

yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezini veya enstitü tarafından istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı

olduğu programı tamamlamış sayılmaz.
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(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. 

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 ulusal 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 42

ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim 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. Ancak lisans programından alınan dersler doktora

ders yüküne sayılmaz.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı tümleşik doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

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.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



(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 Üniversi-

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de ta-

mamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak

başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(4) 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.

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

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

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve semi-

nerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları ocak-şubat ve haziran-temmuz ay-

larında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, ders dönemini başarıyla bitirdiği yarıyılın

sonunda, başvurusunu enstitüye yapar. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en

geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın)

sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığınca anabilim dalında sürekli görev yapan

öğretim üyeleri arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi; ilgili anabilim

dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Anabilim dalı başkanının yeniden atanması veya üye-

lerden birinde değişikliğin gerekli olması halinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile komitenin görev süresi başlar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin

düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alan-

lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav

jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Danışmanın 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 öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-

mına açık olarak yapılır.
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(5) Sınavın tarih, yer ve saati ilgili anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Doktora ye-

terlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan

öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten, sözlü sınav süresi yarım

saatten az olamaz.

(6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek

öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve sınav evrakı,

anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye gönderilir.

(7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyıl tekrar sınava

alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programda alması gereken asgari AKTS ders kredisinin

(uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç) üçte birini geçmemek üzere fazladan ders almasını

isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

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

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde 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. İki danışmanlı tezlerde

ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Tez önerisi savunması ile takip eden tez izleme

toplantıları bu komite tarafından yapılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme raporu

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı ge-

rektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak

savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün

önce komite üyelerine sunar.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye

süresi içinde rapor sunmayan veya tez izleme komitesince ilan edilen tarihte tez önerisi savun-

masına girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.
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(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç

gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim dalı başkanlığının gö-

rüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir

ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Programa aynı danışman ve tez izleme komitesi ile

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; farklı bir danışman, tez konusu veya tez izleme ko-

mitesi ile devam etmek isteyen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Kabul edilen tez önerisi gerekli ise etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim

kurul kararı ile onaylanır.

(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için:

a) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak

üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ya-

zılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir.

b) Tez izleme komitesi, ilan edilen tarihte toplanarak tez çalışmasını başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bu-

lunmadan tez izleme komitesince ilan edilen tarihte toplantıya katılmayan öğrencinin tez ça-

lışması başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Kabul edilerek onaylanan tez önerisinde değişikliğin gerekli olması halinde, tez iz-

leme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak enstitüye sunar. Komite üyelerinin imza-

larını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü

yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde karar tarihi itibari ile en geç altı ay içeri-

sinde öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına alınır.

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

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde

ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde tamamla-

yarak 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 üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde

gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı 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 dahil beş asil ve iki yedek

üyeden oluşur. Yedek jüri üyelerinden ve tez izleme komitesi dışındaki asil üyelerden en az bi-

rinin ilgili anabilim dalından ve başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından

olması gerekir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(3) Öğrenci tarafından ciltsiz hazırlanan tezler, enstitü müdürlüğünce belirlenen esaslara

göre jüri üyelerine gönderilir. Tezin teslim tarihi bir tutanak veya posta/kargo belgesi ile tespit

edilir.

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

nulması gerekir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 46 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı,

jüri tarafından belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan

edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendi-

rilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-

bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz.

İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı ta-

rafından enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir

sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim ku-

rulu karar verir.

(3) Jüri üyeleri, öğrencinin sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden incele-

yerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı baş-

kanlığına teslim eder. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Karar aşaması

dışında tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez savun-

ma sınav jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişikliğe gidilebilir. Bu karar ve jüri

üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları anabilim dalı başkanlığınca tez sa-

vunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. 

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) 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

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 uza-

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

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki progra-

mın onaylanmış adı bulunur.

(3) Doktora programından 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.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izin

MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli maze-

retlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma

ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği

diğer nedenlerle en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma

süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı

yerden devam eder.

(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, sağlık gerekçeleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi

temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları ha-

linde, bir yılı geçmemek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.

(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez,

sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin kayıt yenileme süresi içeri-

sinde dilekçe ve mazeret ekleriyle birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılması gerekir.

Kayıt dondurma/izin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim

kurulunca karara bağlanır.
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(5) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler ile

öğretim elemanlarının veya resmi kurumlarda çalışan lisansüstü öğrencilerin; eğitim-öğretim,

staj, araştırma ve bu gibi sebeplerle yurt dışına görevlendirilmeleri halinde izinler, ilgili mevzuat

hükümlerine göre verilir.

İlişik kesilme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine geti-

rememe, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olma, tez savunmasına girmeme

veya tezini süresinde enstitüye teslim etmeme durumları dışında, aşağıdaki hallerde lisansüstü

öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim

kurumundan çıkarma cezası almış olanlar,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek

zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş

olanlar,

c) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir Üniversiteye yatay geçiş yoluyla gi-

denler.

Disiplin işlemleri

MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve ilan

MADDE 51 – (1) Her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresi-

ne, gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim süresince enstitü tarafından yapılan

ilan ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversiteler-

arası Kurul, Senato, enstitü yönetim kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 10/2/2014 tarihli ve 28909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakan Yardımcılığından:

10/11/2016 TARİHLİ VE 6758 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne
veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanu-
nun 19 uncu maddesi kapsamında kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devre-
dilen veya kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atandığı şirketlerin, şirket var-
lıklarının, malvarlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satıl-
masına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edil-
mesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakan: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanı,
b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,
c) Malvarlığı değerleri: 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinde

belirtilen malvarlığı değerlerini, 
ç) Şirket: 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke gene-

linde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler
gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç
olmak üzere; 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki
şirketleri,

d) Yönetim organı: İlgisine göre yönetim kurulu, müdür ya da müdürler kurulunu veya
yöneticiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Şirket Yöneticileri ve Şirketin Yönetilmesi

Şirket yöneticileri 
MADDE 4 – (1) Şirket, şirket varlıkları veya malvarlığı değerleri, soruşturma ve ko-

vuşturma sonuna kadar şirket yöneticilerince ticari teamüllere uygun olarak basiretli bir tüccar
gibi yönetilir. 

(2) Fon; şirketler, şirket varlıkları veya malvarlığı değerleriyle ilgili olarak, Bakan ta-
rafından istenen her türlü bilgi ve belgeleri en kısa sürede Bakana sunar. 
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(3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdür-
leri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür
veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri Bakan tarafından atanır. Fon tarafından atanan veya
görevlendirilenler dâhil şirket yöneticileri gerektiğinde Bakan tarafından görevden alınır ve
yerlerine yenileri atanır. Şirketlerin bunun dışında kalan yöneticileri yetkili organlarınca atanır
ve görevden alınır.

(4) Anonim şirketlere en az 3 en fazla 9 yönetim kurulu üyesi, limited şirketlere ise en
fazla 3 müdür atanabilir.

(5) Aynı sermaye grubuna ait birden fazla şirketin olması halinde, ana şirkete atanacak
yönetim kurulu veya müdürler kurulu, müdür ve yöneticiler, aynı sermaye grubuna ait şirket-
lerin tamamının yönetiminden yetkili ve sorumlu olurlar. Ancak, aynı sermaye grubuna ait ol-
makla birlikte işlem hacmi, üretim veya istihdam kapasitesi, cirosunun büyüklüğü ve benzeri
nedenlerle ayrı bir yönetim tarafından yönetilmesi gereken şirketlerin bulunması halinde bu
şirketler için ayrı yönetim kurulu, müdürler kurulu, müdür ve/veya yönetici atanabilir.

(6) Şirkete atanacak yöneticilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değer-
lerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Şirket yöneticilerinin hak, yükümlülük ve yetkileri 
MADDE 5 – (1) Şirket yöneticileri, bu Usul ve Esaslarda belirlenmeyen hususlarda,

ilgili mevzuatta yönetim organı için düzenlenen hak ve yükümlülüklere tabi olup, bunlara ait
yetkilere sahiptirler.

(2) Bakan tarafından atanan şirket yöneticilerinin ücretleri; kişinin tecrübesi, bilgi bi-
rikimi, eğitim düzeyi ve pozisyonu ile şirketin özelliği dikkate alınarak Bakan tarafından, diğer
yöneticilerin ücretleri ise şirketin yetkili organlarınca belirlenir. 

(3) Birden fazla şirketin yönetim organına atananlara bu görevlerinden sadece biri için
ücret ödenir. Bu durumda ücretin hangi şirketten ödeneceği ayrıca belirtilir. Yöneticilere öde-
necek ücretler birden fazla şirket arasında da paylaştırılabilir.

Şirketin yönetilmesi
MADDE 6 – (1) Şirket, hak ve menfaatleri gözetilerek ticari teamüllere uygun bir şe-

kilde basiretli bir tacir gibi yönetilir. Şirketin iktisadi faaliyetlerini sürdürmesi, üretim ve is-
tihdama katkı sağlaması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satış ve Fesih ile Tasfiyeye İlişkin Hükümler 

Mali durum raporu
MADDE 7 – (1) Şirket yönetim organının belirleyeceği bağımsız denetçi veya yeminli

mali müşavirler tarafından şirket varlıklarının değerini ve bu değerin borç ve yükümlülükleri
karşılamak için yeterli olup olmadığını, şirketin mali durumunu, ortaklık yapısı ile piyasa
koşulları ve şirketin diğer sorunları hakkındaki tespitini içeren mali durum raporu hazırlanır.
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Bu rapor şirket yönetim organı tarafından da hazırlanabilir. Hazırlanan rapor, görüşü ile birlikte
şirket yönetimi tarafından Bakana sunulur. Mali durum, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya
diğer sebepler nedeniyle şirketin mevcut halinin sürdürülebilir olmaması halinde şirketin, şirket
varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Bakan tarafından
karar verilebilir.

(2) Bakan tarafından satış veya fesih ile tasfiyeye karar verilmesi durumunda yönetim
organınca gerekli işlemler yapılır.

Satış

MADDE 8 – (1) Şirketin, şirket varlıklarının, malvarlığı değerlerinin satışına karar ve-
rilmesi durumunda şirketin yönetim organı; satışa çıkan şirketin, şirket varlıklarının, malvarlığı
değerlerinin korunması için basiretli bir tacir gibi gerekli önlemleri almakla ve satışı olabildi-
ğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür.

(2) Şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin satılması sonucu elde edi-
len gelir, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar bir kamu bankasında şirket hissedarları adına
bloke edilir ve bu durum ilgili mahkemeye bildirilir.

Fesih ile tasfiye

MADDE 9 – (1) Şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin tasfiyesine
karar verilmesi durumunda, şirketin yönetim organı, şirketin bütün mal ve haklarının korunması
için basiretli bir tacir gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda
bitirmekle yükümlüdür.

(2) Yönetim organının tasfiye işlemleri kapsamında üçüncü kişilerin mali talepleri ile
ilgili sorumluluğu şirketin malvarlığı ile sınırlıdır.

(3) Şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin tasfiyesi sonucunda kalan
bakiye, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar bir kamu bankasında şirket hissedarları adına
bloke edilir ve bu durum ilgili mahkemeye bildirilir.

Tasfiye ilanı

MADDE 10 – (1) Şirketin yönetim organı tarafından yapılacak ilanda; 
a) İlandan itibaren on beş gün içinde ilanda yer alan şirket adresine; şirketten alacaklı

olanlarla menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak
alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; şirkete borçlu olan-
ların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

b) Şirketin mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı
kalmak şartıyla bunları şirket yönetim organı emrine aynı süre içinde tevdi etmeleri, etmezlerse
rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

c) Hazırlanacak sıra cetvelinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edileceği,
ç) Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket veya iştirakin kayıt-

larında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği,
hususları asgari olarak yer alır.
(2) İlan, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. 
(3) İlan ile birlikte, şirketin bilançosunun hazırlanacağı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen tahsil
dairelerine ve vergi dairelerine, halka açık şirket ve iştiraklerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna
ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye ayrıca bildirilir.
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Bilançonun düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Şirketin yönetim organı tarafından, ilan neticesinde şirket kayıtları
ile teyid edilen veya kesin hükmü haiz vesikalar ile tevsik edilerek kaydettirilen alacaklar ve
bildirilen borçlar da dikkate alınarak bilanço hazırlanır. 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Ser-
maye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklar bakımından bilanço, sermaye piyasası mevzuatına
göre uygulamak zorunda oldukları standartlara ya da Uluslararası Finansal Raporlama Stan-
dartlarına göre hazırlanır.

Sıra cetveli

MADDE 12 – (1) İlan neticesinde kayıt altına alınan alacaklar, yönetim organı tarafın-
dan 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6183 sayılı Kanun ile 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesine uygun olarak düzenlenecek sıra cet-
veli ile tasfiye kararı verilen şirketin alacaklılarına dağıtılır.

(2) Sıra cetveli, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.
(3) Sıra cetveline itiraz süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
(4) Sıra cetvelinin kesinleşmesini müteakip, pay cetveli düzenlenerek dağıtım yapılır.
(5) Yönetim organı, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar dağıtılacak paralarla, dava-

ların ve takiplerin neticesinde tahsil edeceği paraları muhafazaya ve uygun göreceği şekilde
nemalandırmaya, pay cetveli ile dağıtılacak paradan dava ve takipler için masraf ayırmaya yet-
kilidir.

(6) Pay cetveline göre yapılacak ödemeden önce, şirketin henüz muaccel olmamış
ve/veya münazaalı olan borçları için dağıtıma esas sıra dikkate alınarak karşılık ayrılır. Bu
borçların teminatlı olması ya da ödemelerin bu borçların durumunun kesinleşmesi zamanına
ertelenmesi halinde, bu borçlar için karşılık ayrılmaz.

Şirketin terkin bildirimi

MADDE 13 – (1) Şirketin tasfiyesine dair Bakan kararı Fona bildirilir. Bu şirketler Fo-
nun yazılı bildirimi üzerine ilgili sicilden başkaca bir işleme gerek kalmaksızın terkin olunur.  

(2) Şirketin sicilden terkini, vergi dairelerine ve ilgili diğer kamu kurumlarına, şirket
aleyhine açılan davaların görüldüğü mahkemelere, şirket aleyhine yapılan takiplerin yürütül-
düğü icra müdürlüklerine ve halka açık şirket ve iştiraklerde ise Sermaye Piyasası Kuruluna
ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye Fon tarafından ayrıca bildirilir. 

Belge ve defterlerin saklanması

MADDE 14 – (1) Tasfiye süresince tutulan defterler ve  kayıtlar şirketin tüzel kişiliğinin
sona ermesinden itibaren beş yıl Fon bünyesinde muhafaza edilir.

Hâkim ortaklar, yöneticiler ve  üçüncü şahıslar aleyhine açılan davalar

MADDE 15 – (1) Tasfiye olunan şirketin hâkim ortakları ve yöneticileri ile üçüncü şa-
hıslar aleyhine açılan şahsi sorumluluk, iflas ve alacak davaları kanunî halef; ceza davaları ka-
nunî müdahil sıfatıyla Fon tarafından devam ettirilir. Bu davalar sonucunda herhangi bir tahsilat
yapılması halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahsil edilen meblağ düzenlenmiş sıra
cetveline uygun olarak dağıtılır.

Tasfiye bakiyesinin dağıtımı

MADDE 16 – (1) Alacaklılara sıra ve pay cetveline uygun olarak yapılacak dağıtım
sonrası tasfiye bakiyesi kalması halinde bu bakiye şirket hissedarları adına bir kamu bankasında
bloke edilir ve bu durum ilgili mahkemeye bildirilir.
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Aciz belgesi
MADDE 17 – (1) Dağıtım sonrasında alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara

talepleri halinde yönetim organı tarafından, şirketin tasfiye edildiğine ve dağıtılacak tasfiye
bakiyesi bulunmadığına dair bir belge verilir. Bu belge 2004 sayılı Kanunun 105 inci maddesi
hüküm ve sonuçlarını doğurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esasları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili ol-

duğu Bakan yürütür.
—— • ——

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İNTEGRA 96 ULUSLARARASI ÜRÜN VE SİSTEM BELGELENDİRME 
BAĞIMSIZ DENETİM GÖZETİM EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(SGM: 2017/1) 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim
Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlen-
dirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra
96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri
Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) İHRACAT

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat ko-

tasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kul-

landırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsar.
(2) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında de-

ğildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun

bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-
leşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Söz-
leşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbbi sülük: Hirudo verbana türünü,
ifade eder.
İhracat kota miktarı
MADDE 5 – (1) Tıbbi sülüğün 2017 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik

pozisyonlarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Başvuru
MADDE 6 – (1) Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin

yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için baş-
vuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü iz-
leyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmez. Postadaki gecikmelerden doğan sorumluluk başvuru sahibine aittir.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler
MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Ek-1’de yer alan Tıbbi Sülük İhracat Kotası Talep Dilekçesi.
b) Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Bir önceki yılda gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı

belgelerin sureti. (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez.)
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İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 8 – (1) Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe

oluşturulan komisyon marifetiyle ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre yapılarak
“www.tarim.gov.tr/BSGM” adresinde ilan edilir ve ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
a) Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota

miktarı.
(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup bir sonraki

yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.
Tahsis edilen kotanın iptali
MADDE 9 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ulus-

lararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;
a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,
b) Yasadışı yollardan tıbbi sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,
firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Bu firmalar, bir sonraki yıl için kota talebinde

bulunamazlar.
İtiraz
MADDE 10 – (1) İtiraz süresi, kota dağıtım miktarlarının ilgililere yazılı olarak tebliğ

edilmesinden itibaren on beş gündür.
Yetki
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme

kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 17/1/2016 tarihli ve 29596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Sülük (Hirudo verbana) 2016 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-48.1b)

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri-
menkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin 11/A maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı
maddeye mevcut yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu fıkralar
eklenmiş ve müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
ların kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden iki
yıl içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekân, donanım ve personeli temin
ederek organizasyonu kurmaları, portföyünde yer alan varlıkların niteliklerinin ve ortaklık aktif
toplamı içinde sahip oldukları ağırlıkların belirtilen niteliklere ve sınırlamalara uygunluğunu
sağlamaları ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri gereklidir.”

“(8) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklık-
ların sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imti-
yazlar kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu ortaklıklar tarafından 5 inci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan oranın sağlanması, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan, esas
sözleşmede ortaklık aktif toplamının asgari %75’inin altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşa-
cağının belirtilmesi ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartın sağ-
lanması zorunlulukları aranmaz.

(9) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek üzere ku-
rulan veya bu ortaklıklara dönüşen ortaklıklar için, 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde düzenlenen teminat, rehin, ipotek
ve kefaletlere ilişkin hükümler uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde teminat, re-
hin, ipotek ve kefaletlere ilişkin hükümlere aykırı teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin anılan
hükümlere uygun hale getirilmesine yönelik olarak verilen süre, altyapı yatırım ve hizmetle-
rinden oluşan portföyü işletmek üzere kurulan veya bu ortaklıklara dönüşen ortaklıklar için
kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescili ile başlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulu nezdinde kurulan komitelerde
sadece dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş yönetim kurulu üyeleri ile tüzel
kişi yönetim kurulu üyeleri tarafından TTK’nin 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
belirlenen dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş gerçek kişiler görev alabilir.

(3) Yönetim kurulu üyeliği görevine yeni bir atama yapılması halinde atamaya ilişkin
karar, atanan kişinin birinci fıkrada yer alan şartları sağladığını tevsik edici belgelerle birlikte
atamayı takip eden en geç 10 iş günü içinde SPL’ye gönderilir. Tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri
tarafından TTK’nin 359 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen gerçek kişiler,
belirlenen kişinin ikinci fıkrada yer alan ilgili şartları sağladığını tevsik eden belgelerle birlikte,
TTK’nin 359 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan tescile ilişkin ilanı takip eden
en geç 10 iş günü içinde SPL’ye bildirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“r) Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kul-
lanım şeklinin ve portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır. Ortaklığın
mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler üzerinde metruk halde bulunan, herhangi bir gelir getir-
meyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulun-
ması halinde, söz konusu durumun hazırlatılacak bir gayrimenkul değerleme raporuyla tespit
ettirilmiş olması ve söz konusu yapıların yıkılacağının ve gerekmesi halinde gayrimenkulün
tapudaki niteliğinde gerekli değişikliğin yapılacağının Kurula beyan edilmesi halinde ilk cüm-
lede belirtilen şart aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“f) İlişkili taraflarına herhangi bir mal veya hizmet satımı işlemine dayanmayan borç
veremezler.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar,
altyapı tesislerine ilişkin üretim lisansına veya benzeri başka imtiyazlara sahip olmak koşuluyla
söz konusu tesislerde gerçekleştirilecek anılan lisansa ve/veya imtiyaza bağlı faaliyetleri doğ-
rudan kendisi yürütebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine mevcut birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ortaklıklar, sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri bağlı ortaklıklarının port-
föylerinde yer alan gayrimenkul yatırımlarının finansmanı amacıyla, kendi portföyündeki var-
lıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis ettirebilir ve söz konusu bağlı or-
taklıkları lehine teminat, garanti ve kefalet verebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesine mevcut birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül et-
tirilmiş ve teselsül ettirilmiş halinin yedinci fıkrasında yer alan “Üçüncü” ibaresi “Beşinci”,
“dördüncü” ibaresi “altıncı” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Ortaklık portföyünde bulunan devam etmekte olan veya tamamlanmış gayrimenkul
projeleri kapsamında yer alan bağımsız bölümlerin satış işlemlerinde, söz konusu bağımsız
bölümlerin rayiç değerlerinin ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde tespit ettirilmiş
olması halinde, takip eden yılda birinci fıkranın (g) bendi kapsamında yaptırılacak değer tespiti
işlemine kadar anılan değerleme raporunun kullanılması mümkündür.

(3) Ortaklık portföyünde bulunan ve kiraya verilen alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari
depo, ofis binası, şube gibi yapıların kira değerlerinin tespitinin bölüm bazında ayrı ayrı yap-
tırılması yerine yapının bütünü için tek bir değer takdir edilmesi şekliyle de yaptırılması müm-
kündür. Kiracının ortaklığın ilişkili tarafı olması halinde ise ilişkili tarafa kiraya verilen bölüme
ilişkin kira değerinin tespitinin yaptırılması zorunludur. Anılan yapıların rayiç kira bedellerinin
ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde tespit ettirilmiş olması halinde, takip eden
yılda birinci fıkranın (g) bendi kapsamında yaptırılacak değer tespiti işlemine kadar kiracı de-
ğişikliği ya da kira sözleşmesinin yenilenmesi durumlarında anılan değerleme raporunda tespit
edilen değerin kullanılması mümkündür.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 37 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren alım, satım veya kiralama işlemleri

ile ortaklığın kamuya açıkladığı son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2’sini ge-

çen alım, satım veya kiralama işlemlerini, en geç işlemin yapılmasını takip eden ilk iş günü

içinde, ortaklığın kamuya açıkladığı son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2’sini

geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerini ise toplu olarak en geç hesap döneminin biti-

mini izleyen 10 iş günü içerisinde,”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kâr dağıtımına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 45 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü münhasıran altyapı

yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31/12/2017 tarihine kadar

uygulanmaz.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1c)

MADDE 1 – 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy

Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 9 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere beşinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası altıncı fıkra olarak

teselsül ettirilmiştir.

“(1) Şirket;

a) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif ya-

tırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti

vermek,

b) Münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek,

c) Münhasıran gayrimenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek,

ç) Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek

üzere kurulabilir.”

“(5) Gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketi tarafından üçüncü ve

dördüncü fıkrada belirtilen personel ve organizasyon yapısına ilişkin şartlar ile diğer şartların

bir arada sağlanması zorunlu olup, bu fıkralarda yer alan diğer hükümler de bu şirket için uy-

gulanır. Şirketin genel müdürünün, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına veya gay-

rimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları ko-

nularından herhangi birinde en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/81
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/82
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/83
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/84
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/85
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/86
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/87

Konu : Taşınmaz Satışı

Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/88

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016
Karar No : 2016/89
Konu : Hazine adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirilmesi
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—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/90

Konu : Taşınmaz Satışı

Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/91

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/92

Konu : Konya İli, Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi,

38337 Ada, 14 Parsel
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/93

Konu : Türkşeker A.Ş.
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—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/94

Konu : Konya İli, Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi,

38337 Ada, 20 Parsel

17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 143



Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 145



Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 147



Sayfa : 148                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 149



Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE                                 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951



17 Ocak 2017 – Sayı : 29951 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2013/222 

Karar No : 2015/288 

Sanık : ZEKİYE ABDO: Hüseyin ve Fatma’dan olma 01.01.1975 Halep - Suriye 

Doğumlu, Karakavak mahallesi Turuncu Sokak Yeşilyurt/Malatya 

adresinde oturur. 

Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya 

Bulundurma, 2565 Sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 12.07.2013 

Suç Yeri : GAZİANTEP/İSLAHİYE 

Karar Tarihi : 24.03.2015 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 2565 

Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 2565 sayılı yasanın 25/1-b maddesi uyarınca TCK nın 61 ve 

62. maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın 

Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan, 6136 sayılı yasanın 13/1 ve TCK nın 61, 62 ve 

52. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı 

CMK nun 231 maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, Sanık hakkında hükmolunan hapis ve adli 

para cezasının iki yılın altında olması, sanığın adli sicil kaydı itibarıyla daha önceden kasıtlı bir 

suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özelliği itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varılması ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin 

uygulanmasını kabul etmesi nedeniyle 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5 

maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebliğatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiş, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren başlamak üzere CMK'nun 231/12 maddesi gereğince 7 gün içerisinde 

mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak 

suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek 

Kilis Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği, İlan olunur. 10923 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2017 – Sayı : 29951 

 

Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/10712 
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 
Suç Tarihi : 09.11.2015 
Sanık : Ramazan DEMİR: 25970257254 T.C. Kimlik numaralı, Celal ve Fatma 

oğlu, Malatya - 29.05.1985 doğumlu, Malatya ili Kale/Malatya ilçesi Bent 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 117, Hane No: 95, BSN: 73’de nüfusa kayıtlı, Fırat 
Mahallesi Gelibolu Sokak No: 74 İç Kapı No: 77 Battalgazi / MALATYA 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden 
verilen 11.05.2016 gün ve 2016/15 Esas - 2016/252 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanığın mahkumiyetine dair kurulan hükmün BOZULMASI isteyen 20.11.2016 gün ve 
11/2016/338234 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, İlan olunur. 

 432/1-1 
—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Hopa/ARTVİN 
1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 84000 ton su 

buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Hopa Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Sundura mah. Rize yolu üzeri Hopa/ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Hopa Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Sundura mah. Rize yolu üzeri Hopa/ARTVİN 
adresinde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 262/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DÖKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62079 ada, 5 parseldeki 2.873,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

20.000 200 26.04.2017 

2 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62079 ada, 8 parseldeki 4.431,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

30.000 200 26.04.2017 

3 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62079 ada, 9 parseldeki 3.645,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

25.000 200 26.04.2017 

4 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62082 ada, 9 parseldeki 4.053,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

25.000 200 26.04.2017 

5 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62082 ada, 10 parseldeki 

3.305,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

20.000 200 26.04.2017 

6 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62085 ada, 5 parseldeki 2.586,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

15.000 200 26.04.2017 

7 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62087 ada, 8 parseldeki 5.963,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

40.000 200 26.04.2017 

8 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62091 ada, 8 parseldeki 4.125,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

25.000 200 26.04.2017 

9 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62091 ada, 9 parseldeki 4.096,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

25.000 200 26.04.2017 

10 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62091 ada, 10 parseldeki 

5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

35.000 200 26.04.2017 

11 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya 

Mahallesi, 62198 ada, 5 parseldeki 2.675,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

25.000 200 26.04.2017 
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1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık 

usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık 

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

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden 

fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

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

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

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

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

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

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

yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

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

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

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden 

araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

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

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 470/1-1 
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VAGON MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/13738 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 5 kalem [5000 Adet Muhtelif Ölçülerde Dış Helezon 

Susta, 5000 Adet Muhtelif Ölçülerde İç Helezon Susta, 
1600 Adet Susta (Sağ-Sol)] teknik şartname ve resimlere 
göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 01.02.2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

01/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 362/1-1 
————— 

LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2017/13825 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 5 kalem Lokomotif Muhtelif Kabloları, teknik 

şartnameye göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 02/02/2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
02/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 361/1-1 
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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM 

AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM 

ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE 

İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeni Reklam Amaçlı Kent 

Mobilyalarının Yaptırılması ve Mevcut Açıkhava Reklam Alanları ile Yeni Yaptırılacak Olan 

Kent Mobilyalarının 10 (On) Yıl Süre İle Kiralanması ve İşletilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ve 

işletilmesidir. 

2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında 

(İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 7   46100 

Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

İhale Birimi ve Koordinasyon Şefliğinde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı 

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası 

Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli 

olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir.  

3 - İhale, 31.01.2017 Salı günü saat 14:00’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet 

Binası Kat: 2   46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale edilecektir. 

4 - İşin Muhammen Bedeli ve Miktarı  

Bu işin muhammen bedeli, yıllık olarak KDV hariç 1.000.000.-TL (Bir milyon Türk 

Lirası) olmak üzere, on yıl için KDV hariç 10.000.000.00-TL (On milyon Türk Lirası) dır. 

İhalede istekliler kira artırım tekliflerini on yıl için hesaplanan KDV hariç 10.000.000.00-TL (On 

milyon Türk Lirası) muhammen bedelin bir yıllık tutarına isabet eden KDV hariç 1.000.000.-TL’ 

yi (Bir milyon Türk Lirası) esas alarak yapacaklardır. Geçici teminatın hesabına esas bedel, on 

yıllık muhammen bedel tutarı olup, geçici teminat tutarı 300.000,00.-TL (Üçyüzbintürklirası) dır. 

Geçici Teminat tedavüldeki Türk parası olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veznesine 

veya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Vakıflar Bankası Çarşı Şubesinin 

TR980001500158007292361081 numaralı hesabına nakden de yatırabilecektir. 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz 

olacaktır. 

Var olan üniteler: 

Otobüs durağı : 84 adet 

Raket (CLP) reklam panosu : 78 adet 

Billboard : 200 adet 

Sabit Megalight : 15 adet 

Hareketli (Scrolling) megalight : 5 adet 

LED ekran : 1 adet 

TOPLAM : 383 adet 
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Yeni konulacak üniteler: 

Yeni tip modern otobüs durağı : 120 adet 

Klimalı otobüs durağı : 5 adet 

Dijital otobüs durağı : 5 adet 

Raket (CLP) reklam panosu : 67 adet 

Hareketli (scrolling) Raket (CLP) : 5 adet 

Billboard : 90 adet 

Hareketli (Scrolling) Billboard : 10 adet 

TOPLAM : 302 adet 

5 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler; 

İhaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; 

A - Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış 

olacak) belge, 

B - Kanuni ikametgâhı olması, 

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi vermesi, 

D - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası 

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay 

öncesinde alınmış) 

b - İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) 

ay öncesinde alınmış) 

c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (a) 

ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Geçici Teminat (Süresiz), 

F- İmza sirkülerini vermesi, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

G - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

H - Yeterlilik için gerekli belgeler: 

a - İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak nüfusu 1.000.000’den az olmayan şehirlerden en az 

bir kamu kuruluşu ya da belediyeden (iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği 
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yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması 

halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması 

gerekir. 

b - Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş 2014 ve 2015 

yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) 

olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu 

işe ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelere (iştirakleri dahil) yıllık ortalamada en az 

5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) kira bedeli ödendiğine dair iş bitirme belgesi ibraz 

edilecektir. İlgili ciro ve kira şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim 

olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir. 

c - İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin 

ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır. 

d - İlgili Vergi Dairesi’nden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan son 1 (bir) ay içerisinde 

alınmış borcu yoktur belgesi, 

e - İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Kanuna göre cezalı 

olmadığına dair beyanlarını ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 

kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı, 

f - İstekliler en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk Lirası) sermayeye sahip olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır. 

g - İstekliler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına 

dair İdare’den almış oldukları güncel belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. 

I - İhaleye katılacak olan firmalar, ihaleden üç iş gün önce saat 17:00’e kadar, yeterlilik 

incelemesine tabi tutulmak üzere idari şartnamenin 7.A-, 7.B-, 7.C-, 7.D-, 7.F-, 7.G- ve 7.H 

maddelerinde belirtilen dokümanları ve ihaleye çıkartılan reklam panolarından (Yeni tip modern 

otobüs durağı, Dijital Otobüs Durağı, Billboard, Hareketli (Scrolling) Billboard, Raket (CLP) 

Reklam Panosu, Hareketli (Scrolling) Raket (CLP) Reklam Panosu) birer adet numuneyi, 

encümence uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş “Teslim Belgesi” ile 

teşhir edeceklerdir. Sunulan dokümanlar şartname hususları yönünden, numune ürünler de kalite 

ve estetik yönlerince encümence değerlendirilecek, sunduğu evraklar şartname hükümlerini 

sağlayan ve aynı zamanda zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun ürün örneklerini getiren 

firmalar ihaleye girebileceklerdir. Standart üretim şekli olmayan Klimalı Otobüs Duraklarının, 

numune şartı aranmayacak olup, bu duraklar idarenin isteğine göre imal edilecektir.  

6 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 31.01.2017 tarih Salı günü saat 

14:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 2 

46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle 

tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır. 

7 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 

8 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 459/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR 

YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’ AKIŞKAN 

YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ’nin; inşaat, 

Montaj, Kurulum, izin lisanslamalarının yapılması, tesisin şartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve 

yönetmeliklere uygun olarak işletme ve bakımı işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı 

zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

Şehitkamil / GAZİANTEP 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel Ve Endüstriyel 

Atıksu Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve 

Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi; Birinci etap 120 

ton/gün (60 ton/gün x2 adet) en az %25 kuru madde ihtiva 

eden çamurun yakılması için projelerinin hazırlanması, 

inşaat, Montaj, Kurulum, Laboratuvar kurulumu, Soğuk ve 

sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye 

alma, izin lisanslamalarının yapılması, ikinci etap 120 

ton/gün (60 ton/gün x2 adet) çamur yakma ve 240 ton/gün 

lük çamur yakma kapasitesine ulaşacak tesisten elde 

edilecek ısı ile beslenecek enerji santralinin; İnşaat, 

Montaj, Kurulum, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik 

performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının 

yapılması; tesisin, geçici kabulü sonrası şartnamelerde 

belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak 

işletme ve bakımının yapılması, 

  Ayrıca teknik şartname Bölüm-3 İnşai Faaliyetler 

kısmında belirtilen; atık su arıtma tesisi içerisinde 

şartnamede özellikleri belirtilen betonarme prefabrik depo 

ve yine atık su arıtma tesisi içerisinde mevcut bulunan 

atölye sosyal tesis binasının mevcut çatısı sökülerek, yeni 

çatı yapılması işleri bu ihale kapsamında yapılması 

işleridir.  

b) Yapılacağı yer : GAZİANTEP ili, Şehitkamil ilçesi, 4. Kısım Organize 

Sanayi Bölgesi, 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren her bir etap için 365 takvim 

günüdür.  
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım 

toplantı salonu Başpınar/GAZİANTEP 

b) Tarihi ve saati : 14.02.2017 Saat 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini de içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

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

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar benzer ATIKSU ARITMA 

TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM 

İŞİ ve tek kalemde teklif bedelinin % 20 si oranında; benzer ATIKSU ARITMA TESİSİ 

AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ 

bitirmiş ya da en az % 80’ini tamamlamış, izin lisanslamasını yapmış olma şartlarına uygun 

olmalıdır. Yüklenici veya Yüklenicinin ortaklarından birinin en az 1 (bir) adet Arıtma Çamur 

Yakma Tesisi lisansı almış olmalıdır. İş Bitirme Belgesinin aslını sunması zorunludur. Bu İş 

Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

5) İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen organizasyon yapısına ve teknik personel 

durumuna ilişkin taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) İstekli, teklif edeceği bedelin % 25 (yüzde yirmi beş)' inden az olmamak üzere, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 

gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeyi ibraz edeceklerdir. Bu kriterler nakit 

kredisi ve teminat mektubu kredi tutarlarının toplamı ile ya da bundan fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle sağlanabilir  

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünce teyit edilir. Faks ile yapılan teyitler, 

banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Belgenin (Banka referans mektubunun) 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

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

bildirimi.  
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D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden 

herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,  

F) Teklif bedelinin %3’ ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak 

idare adına alınacak geçici teminat. 

G) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

H) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve uygun olarak hazırlanacak 

teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

I) Teknik şartnamede istenen üretin ve tüketim taahhütleri ve Performans Garanti 

Beyannamesi  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnameye uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf 

içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

10.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

- İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu 

yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp 

almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 465/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 468/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/134813 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 3. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Eskişehir/Odunpazarı 

Adresi 
Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü 

Caddesi DSİ Sokak No: 2 
Tel-Faks 0 (222) 226 23 10-0 (222) 226 08 53 

Posta Kodu 26020 E-Mail dsi3@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Asaftur Turizm Seyahat Pazarlama 

Temizlik Nakliyat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi  

 

Adresi 
Yakuplu Merkez Mah. 59 Sok. 

No: 84/2 Beylikdüzü/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
912 003 98 70  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
382308  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/430028 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
HAKKARİ İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
İl/İlçe HAKKARİ / MERKEZ 

Adresi 
HAKKARİ VALİLİĞİ 3. KAT 

MERKEZ / HAKKARİ 
Tel-Faks 0 (438) 280 30 02 - 0 (438) 280 30 51 

Posta 

Kodu 
30000 E-Mail hakkarimem@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZBEK GIDA İNŞAAT TURİZM 

MADENCİLİK NAKLİYE 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 

Adresi GAZİ MAHALLESİ / HAKKARİ  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6670045753  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

HAKKARİ TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
796  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/361121 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BODRUM İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   
İl/İlçe MUĞLA/ BODRUM 

Adresi 
HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 

BODRUM 
Tel-Faks 0 (252) 316 10 34 - 0 (252) 313 60 63 

Posta 

Kodu 
48400 E-Mail bodrum48@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SS. 35 NOLU MERETO 

MOTORLU TAŞIYICILAR 

KOOPERATİFİ 

 

Adresi 

ORTA MAHALLE 

BELEDİYE GARAJI SASON / 

BATMAN 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7810217123  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
145/ SASON  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BALIKESİR TOPLU TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin BALIKESİR TOPLU TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 

Adı 
BALIKESİR TOPLU TAŞIMA 

ANONİM ŞİRKETİ 
İl/İlçe ALTIEYLÜL 

Adresi 
BAHÇELİEVLER MAH. 

ATATÜRK CAD. NO: 12/B/250 
Tel-Faks 

0 266 241 64 46-442830- 

0 266 246 21 68 

Posta Kodu 10000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALİ MEŞE - 

Adresi 
Alihikmet Paşa Mah. Altay Cad. 

Dar sok. No: 5 Kat: 2 BALIKESİR 
- 

T.C. Kimlik No. 33076068520 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190217841 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10/0136832 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık

Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar
–– İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim

Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ (SGM: 2017/1)

–– 2016 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2016 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1)
–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b)
–– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

(III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1c)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/81, 2016/82, 2016/83,

2016/84, 2016/85, 2016/86, 2016/87, 2016/88, 2016/89, 2016/90, 2016/91, 2016/92,
2016/93 ve 2016/94 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2009/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/38 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/39 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/42 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/43 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi),

K: 2016/44 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


