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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında

çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendiril-
mesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin
belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizini
yapan özel veya kamuya ait kurum ve kuruluşları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin belgelendirme ve yetkilen-
dirme hükümleri uygulanmaz:

a) Kendi işyerine ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve
analizi yapan laboratuvarlarda.

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı laboratuvarla-
rında.

(3) Aşağıda belirtilen faaliyetler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdiği iş

hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetleri.
b) Çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere yapılan ölçüm, test ve analiz faaliyet-

leri.
c) Çalışandan alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve analiz faali-

yetleri.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 10, 24, 27, 30 ve 31 inci mad-

deleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması
ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) veya Avrupa Ak-
reditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon
Forumu ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmış akreditasyon kurumlarından birisini,

c) Akreditasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratu-
varlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardını,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Denetim: Ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilmiş laboratuvarın, bu Yönetmeliğin

hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla Genel Müdürlükçe yapılan her türlü
ani, programlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde ve/veya hizmet verilen işyeri ortamında iz-
lenmesini,
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e) Deney personeli: İş hijyeni ölçüm, analiz, test, numune alma işlemlerini gerçekleş-
tiren ve laboratuvar tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

f) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
g) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Mü-

dürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve
izleme programını,

ğ) İSGÜM: Genel Müdürlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü Başkanlığını,

h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını
olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan
radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik
etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

ı) Kalite yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Vete-
riner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya
ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönetim
sistemi kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve/veya uy-
gunsuzlukların yönetime bildiriminden sorumlu kişiyi,

i) Kapsam genişletme: Yeterlik belgesi almış laboratuvarın mevcut belgesine yeni pa-
rametre ilave edilmesini,

j) Karşılaştırma testi: Önceden belirlenen koşullara göre laboratuvarlar tarafından, aynı
veya benzer öğeler üzerinde yapılan ölçüm ve analizlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi
ve değerlendirilmesini,

k) Laboratuvar: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmak üzere kurulmuş, özel veya ka-
mu kurum ve kuruluş laboratuvarını,

l) Laboratuvar üst yönetimi: Laboratuvarın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayım-
lanmış olan kurucusunu veya ortaklarını,

m) Laboratuvar yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp,
Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kim-
ya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçla-
rından ve laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişiyi,

n) Ön yeterlik belgesi: Uygulayacağı metotlardan iş hijyeni ölçüm, test ve analizi kap-
samına giren ve akreditasyonu bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan metotlar için akreditasyon
başvurusunda bulunmuş ve Yönetmeliğin öngördüğü ilgili diğer şartları yerine getiren labora-
tuvara Genel Müdürlük tarafından verilen belgeyi,

o) Parametre: İş hijyeni alanında ölçüm, test ve analizi yapılan etmenleri,
ö) Referans maruziyet süresi: Belli bir maddenin sınır değeri için belirtilmiş süreyi,
p) Yerinde inceleme: Ön yeterlik veya yeterlik belgesi alacak laboratuvarın, Genel Mü-

dürlükçe bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla değer-
lendirilmesini ve raporlanmasını,

r) Yeterlik belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getiren laboratuvara Genel Mü-
dürlük tarafından verilen belgeyi,

s) Yeterlilik deneyi: Birden fazla laboratuvarın performansının değerlendirilmesi ama-
cıyla katılımcılardan bağımsız ve tarafsız bir tüzel kişilik veya kuruluş tarafından düzenlenen
karşılaştırma programını,

ş) Uluslararası izlenebilirlik: Bir ölçüm sonucunun, her biri ölçüm belirsizliğine katkıda
bulunan kalibrasyonlardan oluşan belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığı ile belirli bir
referansa ilişkilendirilebilme özelliğini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar

İşverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya

herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden
korumak zorunda olup bu çerçevede;

a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilir-
ken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynakla-
rının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.

b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel
maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve
analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik
meydana geldiğinde.

b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.
(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz

laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
(4) İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere

gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar:
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
b) İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendi-

rilen kişiler.
(5) İşveren, laboratuvar personeline işyerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik et-

mesi için işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.
(6) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru

sonuçları almak için;
a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kul-

lanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini
sağlar.

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin ya-
pılmasını sağlar.

c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapma-
dan, gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar.

ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her
türlü bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara
verir.

d) İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya tem-
silcilerinin görüşlerini alır.

(7) İşveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test,
analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde iste-
nildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklar.

(8) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belir-
lenen sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10
yıldır.
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Laboratuvarın yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin

ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip
laboratuvar tarafından yapılır. Laboratuvar, ön yeterlik veya yeterlik belgesinde yer alan para-
metreler dışında ölçüm, test ve analiz yapamaz.

(2) Laboratuvar, yetki alacağı parametrelerle ilgili konularda akreditasyon standardına
uygun kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve iyileştirir.

(3) Ön yeterlik belgesi başvurusunda bulunan laboratuvar, sunacağı iş hijyeni ölçüm,
test ve analiz hizmetleri kapsamında Ek-1’de belirtilen parametrelerden birini veya birkaçını
bulunduruyorsa, bu parametrelere dair kullandığı metotlardan, Akreditasyon Kurumuna baş-
vurmuş olmalıdır. Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi biriyle ilgili iş hijyeni ölçüm,
test ve analizi yapmayacaksa, uygulayacağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizi kapsamına giren
metotlardan en az birinden Akreditasyon Kurumuna başvurmuş olmalıdır.

(4) Yeterlik belgesi başvurusunda bulunan laboratuvar, sunacağı iş hijyeni ölçüm, test
ve analiz hizmetleri kapsamında Ek-1’de belirtilen parametrelerden birini veya birkaçını bu-
lunduruyorsa, bu parametrelere dair kullandığı metotlardan, Akreditasyon Kurumu tarafından
akreditasyon standardına göre akredite olur. Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi biriyle
ilgili iş hijyeni ölçüm, test veya analizi yapmayacaksa, uygulayacağı iş hijyeni ölçüm, test ve
analizi kapsamına giren metotların en az birinden, Akreditasyon Kurumu tarafından akreditas-
yon standardına göre akredite olur.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre akredite olması zorunlu olmayan parametre-
leri ölçen ve bu parametrelerden akredite olmayan laboratuvarın ilgili parametreler için sağla-
yacağı şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının doğruluğunu
güvenceye alacak seviyede dokümante eder.

b) Sistem dokümantasyonu, ilgili deney personeline iletilir ve bu personel tarafından
anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olur.

c) Talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için laboratuvar üst yönetimi bir
prosedür oluşturur ve bunların sürekliliğini sağlar.

ç) Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hiz-
metlerin, malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir politikaya ve prosedürlere sahip
olur. Alınan malzemelerin amaca uygunluğunu kontrol eder.

d) Laboratuvar üst yönetimi, uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri
için sorumluları ve yetkilileri belirler ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün
tedbirleri alır. Laboratuvar, raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi
bir hata tespit ettiğinde, hatanın önemini değerlendirir, gerekiyorsa raporu geri çeker, yapılan
değerlendirmeye göre revizyon işlemini yapar veya raporu iptal eder.

e) Laboratuvar üst yönetimi, her deney için bir prosedür oluşturarak sadece yetkinliği
sağlanmış ve yetkilendirilmiş personelin deney yapmasını sağlar.

f) Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri alır. Eğitimler, ilgili cihaz
konusunda yetkin başka bir kurumun verdiği eğitim sertifikası veya bu tip sertifikaya sahip bir
kişinin verdiği kurum içi eğitimle kayıt altına alınır.

g) Deney personeli kullandığı metoda uygun çalışır ve bu metodun bütün şartlarını ye-
rine getirir.

ğ) Çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli
her türlü tedbir alınır. Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında yapılıyorsa, so-
nuçları etkileyebilecek ortam şartları değerlendirilir ve kayıt altına alınır.
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h) Deney personeli, metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartla-
rının iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarını etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izler,
kontrol ve kayıt eder.

ı) Laboratuvar, ölçüm belirsizliği tayini için prosedür oluşturur ve uygular. Deneyin
doğası gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa, en azından bütün belirsizlik bileşenleri ta-
nımlanmaya çalışılır.

i) Laboratuvar, deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol pro-
sedürlerine sahip olmalıdır. Düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler kullanır ve/veya
ikincil referans malzemeleri kullanılarak iç kalite kontrolü yapar. Laboratuvar, yeterlilik de-
neylerine ve laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarına iştirak eder.

j) Laboratuvar, kalite kontrol verilerini analiz eder. Bu verilerin, önceden tanımlanmış
olan kriterlerin dışında olduğunu tespit etmesi durumunda problemi düzeltmek ve yanlış so-
nuçların elde edilmesini önlemek için planlanmış önlemleri uygular.

(6) Laboratuvar, ön yeterlik veya yeterlik belgesinde yer alan metotların gerektirdiği
cihaz, ekipman ve prosedürleri kullanır.

(7) Laboratuvar, metodun uygulanabilmesi için gerekli bütün cihazlara sahip olur.
(8) Laboratuvar, cihazların bakım ve kalibrasyon periyotlarını; ilgili standartlara, üre-

ticinin sağladığı bilgilere, kullanım kılavuzuna ve kullanım sıklığına uygun olarak belirler. Be-
lirlenen periyotlara göre bakım ve kalibrasyonlarını yaptırır ve bu kayıtları saklar. Kalibrasyon
sertifikasına göre, ilgili tolerans sınırları dışında kaldığı anlaşılan cihazları kullanımdan çı-
kartır.

(9) Kalibrasyonlar, uluslararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarına yap-
tırılır.

(10) Laboratuvar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına

ve çalışma talimatlarına uymasını sağlar.
b) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan

hammaddeler gibi işverenin ve işyerinin meslek sırları ile çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgi-
leri, personel bilgileri gibi gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutar.

(11) Laboratuvar, tutulan bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarını mevzuatla belirlenen
sürelere uygun olarak saklar. Ancak mevzuatla belirlenmeyenler için saklama süresi en az 10
yıldır.

(12) Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri de bu Yönetmelik şartlarını
sağlamak ve ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak zorundadır.

Metot seçimi ve kullanımı
MADDE 7 – (1) Laboratuvar, metot seçiminde ve kullanımında aşağıdaki hususlara

uymak zorundadır:
a) Elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlar-

daki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan ve raporlanabilir tespit aralığı içerisinde
ilgili sınır değeri bulunduran iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarını kullanmak.

b) Yetki alınan metotların güncel hallerini kullanmak ve bulundurmak.
c) Seçtiği standart metotları uygulayabildiğini istatistiki yöntemler kullanarak teyit

etmek.
ç) Laboratuvarda geliştirilmiş metotların veya standart metotların ilavelerle takviye

edilmiş veya değiştirilmiş halinin kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları
geçerli kılmak.

d) Ölçüm noktaları veya maruziyeti tespit edilecek kişiler belirlenirken yetki alınan
metotta yazılı hususları dikkate almak.
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Numune alma ve taşıma
MADDE 8 – (1) Numune alma işlemi ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kul-

lanılan metoda göre yapılır.
(2) İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve

değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan
Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendi-
rilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel halleri dikkate alınır.

(3) Numune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil ede-
cek şekilde düzenlenir.

(4) Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz
sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreli referans maruziyet süresi bir vardiya 8
saat, kısa süreli referans maruziyet süresi 15 dakikadır.

(5) İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazı
veya pasif örnekleyici, çalışan kişinin üzerine ve solunum bölgesine yerleştirilerek kullanılır.

(6) Sabit nokta ölçümleri, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değer-
lendirilmesi için kullanılabilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en
yüksek olabileceği nokta ölçüm noktası olarak alınır. Ortam ölçüm, test ve analizlerinin so-
nuçları, kişisel maruziyet seviyesini göstermez ve bunların sonuçları kişisel maruziyet sınır
değerleri ile kıyaslanmaz.

(7) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınır.
Numune kabul
MADDE 9 – (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen her numune ayrı bir kayıt kodu

ile tanımlanır. Numunenin, laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu ile tanınması sağlanır.
(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanır.
(3) Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler analize alınmaz.
Rapor hazırlama
MADDE 10 – (1) Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve ana-

lizine ait sonuçlar; doğru, açık, kesin, tarafsız ve kullanılan metotta yer alan tüm talimatlara
uygun bir şekilde rapor haline getirilir.

(2) Düzenlenen raporlarda, akreditasyon standardının şartlarına uyulur.
(3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan

işler raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet düzeyi ölçülen kişinin adı, unvanı ve yaptığı
iş raporlarda yer alır.

(4) İş hijyeni ölçüm, test ve analiz raporlarında, raporun kapak sayfasında yeterlik veya
ön yeterlik belge numarası bulunması zorunludur.

(5) İş hijyeni ölçüm, test ve analiziyle ilgili raporlarda bu Yönetmeliğin kapsamında
olmayan diğer ölçüm, test ve analizlerle ilgili bilgiler bulundurulmaz.

(6) Hazırlanan raporların kapağında veya iç sayfalarında bakanlık logosu kullanılmaz
ancak yeterlik veya ön yeterlik belgesinin bir örneği raporlara ek olarak konulur.

(7) İşyerinde yapılan ölçümlerde hangi standartların kullanıldığı, ölçüm sonuçları ve
varsa sınır değerleri belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarın Genel Özellikleri, İlkeler, Personel ve Bildirim

Laboratuvarın asgari özellikleri
MADDE 11 – (1) Laboratuvar aşağıdaki asgari özellik ve nitelikleri taşır:
a) Ofis alanının büyüklüğü en az 15 metrekare olur.
b) Numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü analiz yapan laboratuvarlar için

en az 5 metrekare olur.
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c) Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda tartım odası, sonuçların çevre şartlarından
olumsuz şekilde etkilenmesini engelleyecek şekilde en az 5 metrekare olur.

ç) Enstrümantal analiz cihazlarıyla çalışılıyorsa, her bir cihaz için en az 5 metrekarelik
bir alan bulunur.

d) Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 metrekarelik ayrı bir
oda bulunur. Bu odada kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına
göre muhafaza edebilecek, gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap tahsis
edilir.

e) Yedek yardımcı malzemelerin yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre
muhafaza edebilecek havalandırma sistemli bir depo veya uygun düzenlenmiş dolaplar bu-
lunur.

f) Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde
veya dışında, kimyasal özelliklerine göre risk oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri
ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü
ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak, serin ve kuru
yerde muhafaza edilir.

g) Laboratuvar, 17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
niteliklere uygun şekilde oluşturulur. Laboratuvarlar iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri
gibi binalarda kuruluyor ise binaların, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Gü-
venlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygun-
luğu yeterli kabul edilir.

(2) Birden fazla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken analizlerinin beraber yapılması
ve birbirlerinin deney sonuçlarını ve bu sonuçların kalitesini olumsuz etkileme ihtimalinin bu-
lunması durumlarında, laboratuvar bu ihtimali ortadan kaldıracak şekilde düzenlenir.

(3) Laboratuvara ait tıbbi ve tehlikeli atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî atıkların kontrolü
ve tehlikeli atıkların kontrolü ile ilgili hazırlanmış olan ulusal mevzuata uygun olarak yürütülür.

(4) Yeterlik veya ön yeterlik belgesine sahip laboratuvarlar tarafından, Ek-13’teki ör-
neğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve boy/en oranı 2/3 olan tabela, laboratuvarın
bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine asılır. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde
hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz.

Laboratuvar personeli
MADDE 12 – (1) Laboratuvar personeli; laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi ve

deney personeli olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Laboratuvar personelinin bu üç kişiden
oluşması durumunda kalite yöneticisi veya laboratuvar yöneticisi başvurulan parametrelerden
yetkili olur.

(2) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisi tam zamanlı çalışır.
(3) Laboratuvar üst yönetimi;
a) Laboratuvar yöneticisi veya kalite yöneticisi görevden ayrıldığında yerlerine 30 gün

içerisinde yeni görevlendirme yapar.
b) Yeni görevlendirilen kişiler ve bu kişilerin imza sirkülerini 10 iş günü içerisinde

İSGÜM’e dilekçe ile bildirir.
Laboratuvarlar arası işbirliği
MADDE 13 – (1) Laboratuvar, kapsamındaki parametreler için; iş yoğunluğu, daha

fazla uzmanlığa ihtiyaç duyma veya kapasitenin geçici olarak düşmesi gibi önceden tahmin
edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde; İSGÜM’e sunacağı bilgi ve belgelerin
uygun görülmesi halinde ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış ve kapsamında hizmet alınacak
parametrelerin yer aldığı diğer bir laboratuvarlardan hizmet alabilir. Bu durumda;
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a) Hizmet alan laboratuvar, hizmet aldığı laboratuvarın unvanı ve parametrelerin listesi
ile hizmet alma gerekçesine dair bilgi ve belgeleri İSGÜM’e bildirir.

b) Hizmet veren laboratuvar parametrenin; ön inceleme, numune alma, analiz gibi tüm
süreçlerini kendisi yürütür. Hizmet alan laboratuvara veya üçüncü bir laboratuvara bu süreç-
lerden bir kısmını veya tamamını devredemez.

c) Hizmet alan laboratuvar, hizmet aldığı parametreyle ilgili sadece raporlama yapar.
(2) Hizmet alan laboratuvar yapamadığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetine ilişkin

hizmet aldığı laboratuvarın yaptığı işlerden Bakanlığa ve iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yap-
tıran işverene karşı sorumludur.

(3) Hizmet alım sözleşmeleri; hizmet alan laboratuvar ön yeterlik belgesine sahip ise
ön yeterlik süresince toplam altı aydan, yeterlik belgesine sahip ise yeterlik süresince toplam
bir yıldan fazla olamaz.

(4) Yetkisi olmayan parametreden işbirliği yapan laboratuvarlar yetkisi bulunmayan
parametreden ölçüm yapmış olarak değerlendirilir.

Gizlilik
MADDE 14 – (1) İşyerine ait bilgiler ile iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına

ilişkin bilgiler, yargı organları, bu konuda yetkili Bakanlık görevlileri veya 13 üncü madde
kapsamında işbirliğine ilişkin bilgilerle sınırlı olmak üzere hizmet verilen laboratuvar dışında
üçüncü şahıslara verilmez.

Personelin sağlık ve güvenliği
MADDE 15 – (1) Laboratuvarda görevli personelin sağlık ve güvenliği için ilgili mev-

zuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özellikle aşağıdaki şartlar sağlanır:
a) Laboratuvarda görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım

ve diğer yardımcı malzemeler verilerek kullanımı sağlanır.
b) Analiz yapılan alanlara, o alanlarda görevli personel haricindeki kişilerin girişlerini

engelleyici önlemler alınır.
c) Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerinin yer aldığı ecza dolabı bulundurulur.
ç) Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz duşu ve acil vücut duşu bu-

lundurulur.
d) Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda havalandırma sistemi kurulur.
e) Acil durum planı, olası laboratuvar kazalarını da içerecek şekilde hazırlanır.
f) Yangınla mücadele ekipmanları, 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir.
g) Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formları bulundurulur

ve kolay ulaşılabilir yerlerde saklanır.
(2) Ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, laboratuvar tarafından işe uygun

kişisel koruyucu donanım ve diğer yardımcı malzemeler verilir. Bu donanım ve malzemelerin
kullanımı laboratuvar üst yönetimi ve işverenin işbirliğiyle sağlanır.

(3) Yapılan yerinde incelemelerde, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan personelin sağlık
ve güvenliği hakkındaki hükümler de incelenir ve değerlendirilir.

Bildirim zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvar; kapatılması, Ak-

reditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgelerinin geçerliliğinin askıya alınması veya
iptali gibi durumları ve bu durumların gerekçesini 10 iş günü içerisinde İSGÜM’e dilekçe ile
bildirmek zorundadır.

(2) Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği so-
nuçları, İSGÜM’ün internet sitesinde açıklayacağı biçim ve zaman aralıklarıyla İSG-KATİP
sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirir.
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(3) Yetkilendirilmiş laboratuvar personelinde, kullanılan cihazlarda veya deney perso-
nelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğun-
da, bu durum 10 iş günü içinde İSGÜM’e dilekçe ile bildirilir.

(4) Metot validasyonu revize edildiğinde bu durum, validasyon raporları ile beraber 10
iş günü içinde İSGÜM’e dilekçe ile bildirilir. Validasyon çalışmalarının uygunluğu denetim-
lerde yerinde değerlendirilebilir.

(5) Laboratuvar, en geç dört yılda bir ölçüm test ve analizini yaptığı her bir parametre
için yeterlilik deneyi veya karşılaştırma testlerine katılarak olumlu sonuç almalıdır. Laboratu-
var, katıldığı yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma testlerinin sonuçlarını kendilerine ulaştıktan
sonra 10 iş günü içinde İSGÜM’e dilekçe ile bildirir.

(6) Laboratuvar yapacağı ölçüm test ve analizleri İSG-KATİP sistemi ile önceden bil-
dirir.

(7) 11 inci maddede belirtilen laboratuvar bölümlerini etkileyen tadilatlar 5 iş günü ön-
cesinden İSGÜM’e ve ilgi akreditasyon kurumuna dilekçe ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar

Belgelendirme yetkisi ve bedelleri
MADDE 17 – (1) Laboratuvarın belgelendirilmesi, kapsam genişletilmesi, belgenin

geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.
(2) Laboratuvar belgelendirme, unvan değişikliği, belge yenileme ve kapsam genişletme

sürecine ilişkin bedeller Bakanlık tarafından belirlenir.
Başvuru dosyası
MADDE 18 – (1) Ön yeterlik veya yeterlilik belgesi almak isteyen laboratuvar aşağı-

daki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya ile İSGÜM’e başvurur:
a) Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi.
b) Başvuru bedeli dekontu.
c) Ek-3’te yer alan kurum/kuruluş bilgi formu.
ç) Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın Akreditasyon Kurumu tarafından

onaylanmış akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge.
d) Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın Akreditasyon Kurumu tarafından ve-

rilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı.
e) Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları.
f) Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içeren,

laboratuvar yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri.
g) Ek-4’te yer alan personel bildirim listesi.
ğ) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği.
h) Ek-5’te yer alan iş hijyeni alanında hizmet verilecek parametre listesi.
ı) Ek-6’da yer alan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz cihaz listesi.
i) Ek-7’de yer alan cihaz kalibrasyon çizelgesi.
j) İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili konularda aldıkları eğitim

sertifikaları.
k) Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge.
l) Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebilece-

ğine dair "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşme-
sinin bir örneği.

(2) Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarına ait Türkçe olarak
hazırlanmış deney talimatları ile gerektiğinde metotların tam metnini İSGÜM’e bildirir.
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(3) Başvuru dosyası İSGÜM’e elden verilebileceği gibi posta veya kargo yoluyla da
iletilebilir. Başvuru dosyasının posta veya kargo yoluyla İSGÜM’e ulaştığı tarih, başvuru tarihi
olarak kabul edilir.

(4) Başvuru dosyasında, başvuru bedel dekontu bulunan laboratuvarların dosyası ince-
lenir.

Belge yenileme işlemleri
MADDE 19 – (1) Yeterlik belgesine sahip olan ve geçerlilik süresi sonunda belgesini

yeniletmek isteyen laboratuvar, Ek-2’de örneği verilen başvuru dilekçesi ile belge süresinin
bitiminden en az 120 gün önce aşağıdaki belgelerle birlikte İSGÜM’e müracaat eder:

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında istenenlerden deği-
şiklik olan ve eklenen belgeleri.

b) Belge yenileme bedeli dekontu.
(2) İSGÜM’e sunulan belgeler incelenip uygun görülürse ilgili laboratuvara bu Yönet-

meliğin 22 nci maddesine uygun olarak yerinde inceleme ve gerek duyulduğunda ikinci kez
yerinde inceleme yapılır. Laboratuvarın, ilgili şartları sağladığı tespit edilirse belgesi yeni-
lenir.

(3) Adres ve/veya unvan değişikliği durumunda;
a) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvar, adres değişikliğinden en az 15

gün önce veya unvan değişikliğinden sonra 15 gün içerisinde İSGÜM’e başvurur.
b) Yeni adresin İSGÜM tarafından onaylanmasına müteakip işlemler ilk başvuru hü-

kümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek
isteyen laboratuvarlar, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder.

c) Unvan değişikliğinde yerinde inceleme yapılmadan Genel Müdürlük tarafından belge
yenilenir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen belgeleri içeren dosya, İSGÜM’e elden verilebileceği gibi
posta veya kargo yoluyla da iletilebilir. Dosyanın posta veya kargo yoluyla İSGÜM’e ulaştığı
tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Kapsam genişletme
MADDE 20 – (1) Hizmet verdiği parametrelerde kapsam genişletmek isteyen labora-

tuvar, Ek-2’de örneği verilen dilekçe ile İSGÜM’e başvurur. Başvuru dosyasında bulunacak
belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapsam genişletilen parametrelerden dolayı bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin bi-
rinci ve ikinci fıkralarında istenenlerden değişiklik olan ve eklenen belgeler.

b) Kapsam genişletilen parametrelerin gerekirse Akreditasyon Kurumu tarafından onay-
lanmış parametre/metot listesini gösterir akreditasyon belgesi ve ekleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeleri içeren dosya, İSGÜM’e elden verilebileceği gibi
posta veya kargo yoluyla da iletilebilir. Dosyanın posta veya kargo yoluyla İSGÜM’e ulaştığı
tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Başvuru kabulü
MADDE 21 – (1) İlk başvuru, kapsam genişletme veya belge yenileme işlemi için la-

boratuvarın sunduğu dosya İSGÜM tarafından değerlendirilerek eksik belge tespit edilmesi
halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin gideril-
mesi için; ilk başvuruda en fazla 90 gün, kapsam genişletmede veya belge yenileme işleminde
ise 60 gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise ilgili başvuru bedeli iade
edilmeksizin dosya iade edilir. Bu laboratuvar, aynı işlem için tekrar başvurabilir.

(2) İlgili dosyası tam olan laboratuvara en geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye
gidilir.
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(3) Laboratuvarın ilk başvuru, kapsam genişletme başvurusu veya belge yenileme baş-
vurusundaki eksiklikleri tamamladığına dair belgeleri İSGÜM’e ulaştıktan sonraki 15 iş günü
inceleme süresi olarak ayrılır ve bu süre eksiklik tamamlama süresinden sayılmaz. Gönderilen
belgelerde halen eksiği bulunan laboratuvara bu eksiklikler bildirilir ve bildirim tarihinden iti-
baren eksik tamamlama süresi devam eder.

Yerinde inceleme
MADDE 22 – (1) İlk başvuru, kapsam genişletme veya belge yenileme işlemi için la-

boratuvara yerinde incelemenin tarihi en az beş iş günü önceden bildirilir.
(2) İlk başvuru için yerinde incelemede laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi ve deney

personeli hazır bulunur. Kapsam genişletme veya belge yenileme işlemi yerinde incelemesinde
de aynı personelin bulunması zorunludur.

(3) Laboratuvar yöneticisi, yerinde inceleme heyetine her türlü bilgi ve belgeyi vermek
göstermek zorundadır.

(4) Yerinde incelemelerde bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen
hususların uygunluğunun kontrolü yapılır.

(5) Yerinde inceleme heyeti, başvurusu yapılan parametrelerle ilgili iş hijyeni ölçüm,
test veya analizinin uygulanmasını ister.

(6) Yerinde incelemenin tamamlanmasını takiben örneği Ek-8’de verilen Yerinde İnce-
leme Tutanağı, iki nüsha olarak hazırlanır, heyet ve laboratuvar yöneticisi tarafından imzalanır
ve bir kopyası laboratuvar yöneticisine verilir.

Belgelendirme süreci
MADDE 23 – (1) Yerinde inceleme sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar

raporlanır. Yerinde incelemenin bitiş tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde laboratuvara bil-
dirilir. Başvuru yapan laboratuvara, bu eksiklikleri ve uygunsuzlukları gidermesi için eksiklik
ve/veya uygunsuzluk bildirim tarihinden itibaren en fazla 90 gün süre verilir. Bu süre uzatıl-
maz.

(2) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların laboratuvar tarafından giderildiğinin bildirilme-
sinden sonra gerek görülmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yapılabilir. Yerinde yapılan
ikinci incelemede eksikliğin devam ettiğinin tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra 90
gün içerisinde eksiklik ve/veya uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda eksiklik veya uy-
gunsuzluk bazı parametrelerle ilgili ise ilgili parametreler kapsam dışı bırakılarak belge dü-
zenlenir. Eksiklik veya uygunsuzluk laboratuvarda aranan genel şartlarla ilgili ise başvuru dos-
yası iptal edilir.

(3) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların verilen süre içinde giderilmesini takiben labo-
ratuvar belge almaya hak kazanır.

(4) Laboratuvarın belgelendirme sürecindeki eksikliklerini tamamladığına dair belgeleri
İSGÜM’e ulaştıktan sonraki 15 iş günü, inceleme süresi olarak ayrılır ve bu süre eksiklik ta-
mamlama süresinden sayılmaz. Gönderilen belgelerde halen eksiği bulunan laboratuvara bu
eksiklikler bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren eksik tamamlama süresi devam eder.

Ön yeterlik belgesi
MADDE 24 – (1) Ön yeterlik belgesi alacak laboratuvara; 6 ncı maddenin beşinci ve

yedinci fıkralarında ve 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 15 inci maddelerinde belirtilen hükümlerin yerinde
inceleme sonucunda yerine getirildiği görülmesi halinde başvurduğu parametrelerden uygun
bulunanlar için Genel Müdürlük tarafından Ek-9a ve Ek-9b’de yer alan örneklere uygun olarak
ön yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) Laboratuvara ön yeterlik belgesi bir kereye mahsus ve bir yıl süreli olmak üzere ve-
rilir.

(3) Ön yeterlik belgesi başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir.
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(4) Ön yeterlik belgesine sahip laboratuvar, bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün şartları
yerine getirdiğinde ön yeterlik süresi bitiminden önce de yeterlik belgesini almak için İSGÜM’e
başvuruda bulunabilir.

(5) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar, Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan de-
netim sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Ön yeterlik belgesi iptal edilen veya belge süresi biten laboratuvarın kurucu veya
ortakları başka bir laboratuvar bünyesinde yer aldıkları takdirde bu laboratuvar, ön yeterlik
başvurusu yapamaz veya varsa ön yeterlik belgesi iptal edilir.

Yeterlik belgesi
MADDE 25 – (1) Akreditasyon Kurumu tarafından iş hijyeniyle ilgili en az bir metottan

sertifikalandırılan ve bu Yönetmeliğin tüm şartlarını sağlayan laboratuvara, başvurduğu para-
metrelerden uygun bulunanlar için Genel Müdürlük tarafından Ek-10a ve Ek-10b’de yer alan
örneklere uygun olarak yeterlik belgesi düzenlenir.

(2) Yeterlik belgesi, başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir.
(3) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır.
(4) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden önce, laboratuvar bu Yönetmeliğin

19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre belge yenileme işlemi için İSGÜM’e başvuru yapa-
bilir.

(5) Yeterlik belgesi almış laboratuvar, Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan dene-
time ait uygunsuzlukları ve raporları İSGÜM’e bildirir.

(6) Ön yeterlik belgesi askıya alınan laboratuvarın yaptığı yeterlik başvurusu, askı sü-
resinin bitiminden sonra değerlendirmeye alınır.

Yeterlik belgesinin kapsamının genişletilmesi
MADDE 26 – (1) Laboratuvar, yeterlik belgesinin geçerli olduğu sürenin son yılı ha-

ricinde kapsam genişletme yapabilir.
(2) Laboratuvar bir takvim yılı içerisinde en çok iki defa kapsam genişletme başvurusu

yapabilir.
(3) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar yeterlik belgesi alana kadar kapsam genişletme

başvurusunda bulunamaz.
(4) Başvuran laboratuvara gerekirse yerinde inceleme yapılır. Laboratuvara yerinde in-

celemede tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzlukları gidermesi için 60 gün süre verilir. Bu
süre içerisinde eksiklik ve/veya uygunsuzluklarını giderir ve buna dair belgeleri İSGÜM’e bil-
dirir. Laboratuvarın, tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinden sonra baş-
vuru dosyasında ve yapıldıysa yerinde inceleme sonucunda uygun görülen parametrelerde kap-
samı genişletilerek Ek-10b’de yer alan parametre listesi düzenlenir.

(5) Yapılan kapsam genişletmenin geçerlilik süresi yeterlik belgesi süresinin bitimine
kadardır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarın Denetimi ve İlgili Personel

Denetim
MADDE 27 – (1) Yapılacak denetimlerde 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 6331

sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uygulanır.
(2) Laboratuvarlar, bu Yönetmelik esasları dâhilinde haberli veya habersiz denetime

tabi tutulur.
(3) Haberli denetimlerde, denetim tarihi, laboratuvara en az beş iş günü öncesinde bil-

dirilir.
(4) Laboratuvar yöneticisi denetime gelen personele bu Yönetmelik kapsamında her

türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorundadır.
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(5) Denetim sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen hususların uygunluğunun kontrolü.
b) Deney personeline, kapsam dâhilindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analiz parametrele-

rinin tamamının veya denetim personelince gerekli görülenlerin laboratuvar veya hizmet verilen
işyeri ortamında uygulatılması.

(6) Denetimin tamamlanmasını takiben Ek-11’de yer alan Denetim Tutanağı iki nüsha
olarak düzenlenir. Denetim personeli ve laboratuvar yöneticisi tarafından imzalanarak bir nüs-
hası laboratuvar yöneticisine verilir.

(7) Denetim bulguları Ek-12’de yer alan Laboratuvar Değerlendirme Tablosu’na göre
puanlanır ve raporlanarak laboratuvara gönderilir. Yeterlik belgesinin durumu ve kapsamı de-
netim raporuna göre güncellenerek Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.

(8) Denetimlerde kapsam genişletme yapılmaz.
(9) Denetim personeli, mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin

meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür.
Yerinde inceleme ve denetim personeli
MADDE 28 – (1) Laboratuvarın yerinde inceleme ve denetim; TS EN ISO/IEC

17025:Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar, ölçüm belirsizliği,
metot validasyonu eğitimlerini almış personel tarafından yapılır.

(2) Yerinde incelemeye veya denetime konu olan metot hakkında yeterliliğe sahip per-
sonel bulunamadığı hallerde, denetim personeline destek olmak üzere, Genel Müdürlük konuya
ilişkin kurum dışından uzmanlık hizmeti alımı yoluna gidebilir. Bu durumda uzman yurt için-
deki özel laboratuvarlardan herhangi birinde hiç çalışmamış tarafsız kişilerden seçilir.

(3) Kurum dışından hizmet alımı ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Belgenin Askıya Alınması ve İptali

Belgenin veya parametrenin askıya alınması
MADDE 29 – (1) Laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesini askıya alma işlem-

leri, Ek-12’deki Laboratuvar Değerlendirme Tablosu’nda belirtilen ihtar puanına göre yapılır.
(2) İhtar puanı 300’e ulaşan laboratuvarın, ön yeterlik veya yeterlik belgesi altı ay süre

ile askıya alınır. İhtar puanı nedeniyle belgesi askıya alınan laboratuvarın 300 ihtar puanı askı
süresi bitiminde silinir. Belge yenileme işlemini tamamlayan laboratuvarların ihtar puanları,
uygulamanın üzerinden en az bir yıl geçmiş olanlar silinir.

(3) Katılması zorunlu tutulan yeterlik/karşılaştırma testinde, test sonucu kabul edilebilir
sınırların dışında olan laboratuvar, altı ay süre içinde bir kez daha yeterlik/karşılaştırma testine
katılım sağlayabilir. Bu süre sonunda olumlu sonuç alamayan laboratuvarın ilgili parametreleri
olumlu sonuç alana kadar Genel Müdürlük tarafından askıya alınır.

(4) Akreditasyon sertifikası askıya alınan laboratuvarın yeterlik belgesi, Akreditasyon
Kurumu tarafından askısı kaldırılana kadar askıya alınır.

(5) Akreditasyon parametresi askıya alınan laboratuvarın ilgili parametresi, Akreditas-
yon Kurumu tarafından askısı kaldırılana kadar askıya alınır.

(6) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan para-
metrelerden biri veya birkaçı Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgesi kapsamı
dışına çıkartılırsa, laboratuvarın ilgili parametreleri altı ay süre ile askıya alınır. Laboratuvar,
bu süre içerisinde Akreditasyon Kurumu tarafından ilgili parametrelerinden yeniden sertifika-
landırılmadığında, parametreler yeterlik belgesi kapsamından çıkartılarak belgesi Genel Mü-
dürlükçe yeniden düzenlenir.
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(7) Akreditasyon sertifikası iptal edilen laboratuvarın yeterlik belgesi, Akreditasyon
Kurumu tarafından yeniden sertifikalandırılana kadar askıya alınır.

(8) İş hijyeni ölçüm, test veya analiz yapılmadan rapor düzenlendiği tespit edilen labo-
ratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesi altı ay süre ile askıya alınır.

(9) Yetkili laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri için ön yeterlik veya
yeterlik belgesi almadığı tespit edildiğinde, merkez laboratuvarı altı ay süre ile askıya alınır.

(10) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden en az 120 gün önce müracaat
etmeyen laboratuvarın yeterlik belgesi, belge süresinin bitiminden itibaren yenileme işlemleri
tamamlanıncaya kadar askıya alınır.

(11) Laboratuvar, ekonomik veya zorunlu sebeplerle yeterlik belgesinin en az 6 ay süre
ile askıya alınmasını talep edebilir. Bu durumda yeterlik belgesi Genel Müdürlük tarafından
askıya alınır.

(12) Belgenin veya ilgili parametrenin askıya alınma gerekçesine uygun olarak askının
başlangıç tarihi Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(13) Laboratuvar yöneticisinin veya kalite yöneticisinin ayrılması durumunda, yerlerine
30 gün içerisinde yeni görevlendirme yapmayan laboratuvarın belgesi yeni görevlendirme ya-
pılana kadar askıya alınır.

Belgenin askı süreci
MADDE 30 – (1) Belgenin tamamının askıya alındığı süreçte;
a) Laboratuvara denetim yapılmaz.
b) Belge yenileme süreci ile askı karar tarihinin çakışması da dâhil olmak üzere, askı

süresi boyunca laboratuvar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.
(2) Askı süresi içerisinde laboratuvar, belgenin askıya alınması ile ilgili eksikliklerini

giderir ve eksikliklerini giderdiğine dair bilgiyi ve askının kaldırılmasına ilişkin talebini Genel
Müdürlüğe bildirir. Süre sonunda laboratuvarın dosyası üzerinde yapılan inceleme veya dene-
tim sonucunda belgenin askısı kaldırılabilir. Gerek duyulması halinde askı süresi sonrasında
laboratuvara denetim yapılabilir.

(3) Belgesi askıda olan laboratuvar, askı süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliği iş hijyeni
ölçüm, test ve analizi yapamaz, rapor düzenleyemez.

Belge iptali
MADDE 31 – (1) Aşağıdaki hallerde laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesi

doğrudan iptal edilir:
a) İSGÜM’e verilen başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti

halinde.
b) Yeterlik belgesinin geçerlik süresince üç defa yeterlik belgesinin geçerliliği askıya

alındığında.
c) Laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesinin askı süresi içinde hizmet verdiği-

nin tespiti halinde.
ç) Laboratuvarın ölçüm, test ve analiz yapmadan rapor düzenlediğinin tespiti halinde.
(2) Laboratuvarın akreditasyon sertifikası iptal edildiği için askıya alınan yeterlik bel-

gesi; laboratuvar, Akreditasyon Kurumu tarafından bir yıl içerisinde yeniden sertifikalandırıl-
madığında iptal edilir.

(3) Belge süresinin bitiminden itibaren 60 gün içinde yenileme işleminin tamamlan-
maması durumunda yeterlik belgesi iptal edilir.

(4) Birinci fıkradaki hükümlere dayanılarak yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın
kurucu veya ortaklarının da içinde bulunduğu bir laboratuvarın başvurusu, ortaklığın tesisinden
itibaren iki yıl süreyle askıya alınır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 32 – (1) Laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına tarafların

veya teftişe yetkili mercilerin itirazları halinde, yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtları
Genel Müdürlük tarafından incelenir ve gerek görülürse ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analiz
sonuçları geçersiz kılınarak İSG-KATİP’e işlenir.

İşyeri laboratuvarları
MADDE 33 – (1) İşyerinde kendi çalışanlarına yönelik iş hijyeni ölçüm, test ve analiz

hizmetleri veren laboratuvarların elde ettikleri sonuçlar; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki
sınır değerlere uyum için esas alınmaz, iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde mevzuat çerçeve-
sinde değerlendirilmez.

Belge kapsamının ilanı
MADDE 34 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvarlar ve belgelerine

ait kapsam listeleri İSGÜM’ün internet sayfasında ilan edilir.
Uygulama esasları
MADDE 35 – (1) Laboratuvarlar bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenle-

mek amacıyla Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlere veya yapılacak duyurulara uymak zorunda-
dırlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş

Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Mevcut laboratuvarlar ve başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ön yeterlik

veya yeterlik belgesi almış olan laboratuvarların belgesi geçerlidir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak

için başvurusu bulunan laboratuvarların bu iş ve işlemleri, 36 ncı madde ile yürürlükten kaldı-
rılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen laboratuvarlar, bu Yönetmeliğin 11 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen şartları iki yıl içerisinde yerine getirmedikleri
takdirde belgeleri ile ilgili şartları sağlayana kadar belgeleri askıya alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış
olan laboratuvarlara karşılaştıkları askı, iptal gibi idari işlemlerden bu Yönetmelikle lehlerine
olacak şekilde değiştirilmiş olanlar varsa, laboratuvarların lehine olan işlem uygulanır.

(5) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre parametre ceza puanı almış olan labora-
tuvarların, parametre ceza puanlarının yarısı, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren
ihtar puanı olarak uygulanır.

(6) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre laboratuvar ceza puanı almış olan labora-
tuvarın laboratuvar ceza puanları ihtar puanı olarak uygulanır.

Ölçüm sonuçları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hükümler saklı

kalmak kaydıyla 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamındaki mevcut
ölçüm sonuçları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 37– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Pîrî Reis Üniversitesinden:
PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pîrî Reis Üniversitesine bağlı enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pîrî Reis Üniversitesinde yürütülen tezli-tezsiz yüksek

lisans ile doktora programları öğretimi ve bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araş-
tırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime 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 yıl: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,
b) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uy-

gulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Enstitü Anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik bi-
rimleri,

d) Enstitü Anabilim dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim dalının, anabilim dalı baş-
kanı, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve
doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Enstitü Anabilim dalı başkanı (EABDB): (d) bendindeki tanımlar çerçevesinde ens-
titüde lisansüstü programı bulunan akademik birimin başkanını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

g) Enstitü: Pîrî Reis Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü müdürü: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yö-

netmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından atanan enstitünün işleyişinden sorumlu
akademik personeli,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş danışman: Tezli lisansüstü programındaki öğrencinin tez veya uygulama konusu-
nun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, doktora unvanı almış yurt içi ve yurt
dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki ya da yükseköğretim kurumu dışındaki
kişiyi,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya
iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

24 Ocak 2017 – Sayı : 29958                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans
mezunu öğrenciyi,

m) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından seçilen en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğ-
retim görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren ko-
misyonu,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile

mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyerek özel statüde lisansüstü derslerini
takip eden ancak enstitüye kayıtlı olmayan kişileri,

ö) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sa-
yıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek
lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstü programını,

p) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu
durumlarda her program için kurulan kurulu,

r) Program yürütme kurulu: İlgili anabilim dalı tarafından atanmış üç öğretim üyesi
ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ilgili lisansüstü programın yü-
rütülmesinden sorumlu olan kurulu,

s) Program koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili anabilim dalının
öğretim üyeleri arasından enstitü kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürü-
tülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,

ş) Rektörlük: Pîrî Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,
t) Senato: Pîrî Reis Üniversitesi Senatosunu,
u) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın

rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
ü) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere en az
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sına-
vını,

y) Üniversite (PRÜ): Pîrî Reis Üniversitesini,
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır.

Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli
ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden
hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak enstitü
anabilim dalı başkanlığı ile enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafın-
dan belirlenir.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bi-
limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.
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Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin

Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları
ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü
anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası lisans-
üstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların akademik kurul tarafından hazırlanan uygulama usul ve esas-
ları, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayına sunulur.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversite; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bu-
lunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyet-
lerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar YÖK kriterlerince Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlar, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılacak pro-
tokol ile düzenlenir. Bu programların uygulama usul ve esasları, 6/10/2016 tarihli ve 29849
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belir-
lenir.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretimi İngilizce ve/veya Türkçe ola-

rak yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı
dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim dalı stratejik planları
MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli li-

sansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak lisansüstü programlarını esas
alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yü-
rürlüğe girer.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak

program koordinatörünün yönetiminde program yürütme kurullarınca yürütülür. Anabilim dalı
başkanı program koordinatörü de olabilir. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı
MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne
bağlı olmak üzere, anabilim dalının önerisi dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca
belirlenir ve Senatonun onayından sonra ilan edilir.

Programlara başvuru
MADDE 11 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi

kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.
Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulunun onayına
sunulur. Programlara başvuruda adaylarda aranan koşullar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin
son yarıyılında olmak.
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b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten son üç yıl içinde başvurulan
programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili anabilim dalının öne-
risiyle Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmak.

ç) Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuru için ALES sayısal puan türünde, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuru için ise ALES eşit ağırlık veya sözel puan türünde
değerlendirmeye girmiş olmak.

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES eşdeğeri olarak uluslararası düzeyde kabul
gören Lisansüstü Değerlendirme Sınavı (Graduate Record Examination - GRE) ve Lisansüstü
Yönetim Bilimlerine Giriş Sınavından (Graduate Management Admission Test - GMAT) (c)
bendinde belirtilen standart puanların eşdeğerine sahip olmak.

e) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4,00 üzerinden en az 3,00
veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

g) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırmamış ve devam etmiyor olmak.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından
denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya
da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Kurumca onaylı sure-
tinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi
zorunludur.

(3) Yüksek lisans öğrenimini Üniversitede tamamlayarak, doktora eğitimine, en fazla
bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine Üniversitede devam edeceklerin yüksek lisans baş-
vurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla, sü-
reye bakılmaksızın geçerli sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde; ikinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ya-
bancı dil puanının yükseltilmesi, programların özelliklerine göre gerektiği takdirde Senato ta-
rafından belirlenir.

İngilizce yeterlik
MADDE 12 – (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin

belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Lisansüstü adaylar İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için

ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin İn-
gilizce hazırlık bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.

b) Lisansüstü adayları arasında İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli bulunanlar ve/ve-
ya YÖK ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden İngilizce
için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler İngilizce hazırlık programından muaf
tutulur.

c) Üniversitelerin öğretim dili İngilizce olan lisans bölümlerinden mezun olup en çok
üç akademik yıl içerisinde Üniversitedeki yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan
adaylar da İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir.

ç) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ana dili İngilizce olan bir ülkenin va-
tandaşı olan ve resmi dili İngilizce olan bir ülkedeki lise veya lisans diplomalarından birisine
sahip olanlardan herhangi bir yabancı dil belgesi istenmez.
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d) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı
olamayan lisansüstü adayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları halinde
ilgili programın derslerini alabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yöntem çerçeve-

sinde gerçekleşir:
a) İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından ta-

lep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer değerlendirmeler ile ilgili iş-
lemler anabilim dalı başkanlıkları ve ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen biri program koor-
dinatörü olmak üzere en az üç öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevli-
sinden oluşan öğrenci kabul komisyonu tarafından yürütülür.

b) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gereklilik-
lerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanları ile varsa yapılan diğer sı-
navlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli
kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı %50’den
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Enstitü programlarına öğrenci kabulü aşağıda belirtilen kurallar çer-

çevesinde gerçekleşir:
a) Öğrenci kabul komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret

önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın karar ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans de-
recelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına ka-
bulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit
edilen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir.

c) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim
Kurulunun kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu du-
rumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler
iade edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program

şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bi-
limsel hazırlık programı aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a) Bilimsel hazırlık programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:
1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan

adaylar.
2) Lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan yüksek lisans programı

adayları.
3) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylar.
4) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan dok-

tora programı adayları.
b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin 11 inci ve 12 inci madde-

lerde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.
c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.
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ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına
alınan lisans derecesine sahip öğrencilere aldırtılacak dersler ileri düzeydeki lisans derslerinden
oluşabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mec-
buriyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşul-
larının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğ-
rencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmak zorundadır. Bu derslerde alınan
notlar not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.

e) 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 ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dı-

şından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu prog-
ramın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci
kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.
b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları

tarafından belirlenir.
c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl sü-

reyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.
ç) Öğrencinin, 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir.
d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisans-

üstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Yüksek lisans programları ile doktora programı arasında geçiş
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yüksek lisans ve doktora

programları arasında geçiş mümkündür:
a) Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrenciler isterlerse en geç üçüncü ya-

rıyıl sonunda doktora programına geçebilir. Doktora programına geçebilmek için öğrencinin
Genel Not Ortalamasının (GNO) 4,00 üzerinden en az 3,25 olması gerekir. Yüksek lisans prog-
ramında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora
programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilir. Doktora programında alınmış olan
dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 11 inci ve 12 nci maddelerde tezli
yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek koşulu ile aynı alandaki
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-
rine sayılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü ders-
lere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim ol-
mayıp diploma veya sertifika verilmez. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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b) Bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders
alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri ile daha önce ders almış oldukları
öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim ku-
rulunca karara bağlanır.

c) Daha sonra lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin öğrenci olarak al-
dığı ve başardığı derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerin
ne şekilde kabul edileceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Muafiyet verilen
dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Değişim öğrencileri
MADDE 19 – (1) Değişim öğrencileri; uluslararası değişim programları çerçevesinde

Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yükseköğ-
retim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul
işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 20 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, ilgili program yürütme kurulunun önerisi dikkate alınarak, enstitü anabilim dalı baş-
kanlığı görüşü ile enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belir-
lenir ve her yarıyıl başlangıcından önce ilan edilir.

Kredi transferi
MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde her-

hangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi
bilim alanı ile ilgili olanlar, dersin daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sa-
yılmamış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilen dersler, enstitü kurulu
kararıyla, öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden ba-
zıları için muafiyet sağlayabilir. Geçerliliği onaylanan diğer kurumda alınan notlar Üniversite
not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir. Öğrencinin not çizelgesinde bu kredileri
hangi kurumdan aldıkları gösterilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o
programdan mezun olması için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Programlara kayıt
MADDE 22 – (1) 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan, ayrıca

Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri ye-
rine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversite öğrenci işleri müdürlüğünce yapılır. Kayıt ile ilgili
temel hususlar şunlardır:

a) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

b) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği
süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri
zorunludur.

(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir,
ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç
öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.
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Öğrenim ücretleri
MADDE 24 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine

göre öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle
birlikte duyurulur. Öğrenim ücretlerinin ilan edildiği şekilde ve ilanda belirtilen tarihlerde öden-
mesi gerekir.

(2) Burslar ile ilgili esaslar ilgili enstitü müdürlüğünün önerisi dikkate alınarak Senato
tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti onayı ile kesinleşir.

İzinli ayrılma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akade-

mik, yurt dışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle
dönem izni için ilgili enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden,
gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat
eden öğrenciler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvurusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk
halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.

(2) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
bir seferde azami iki yarıyıl toplamda azami dört yarıyıl; askerlik görevine çağırılanlar için,
askerlik süresince izin verilebilir.

(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışındaki, izin başvuruları, ilgili yarıyıl
için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren
en geç bir hafta içinde karara bağlanır.

(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) İzinli sayılan öğrenci ders ve uygulamalara devam edemez ve izinli olduğu yarıyıl

sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(6) İzin verilen yarıyıla ait yatırılmış olan öğrenim ücreti takip eden yarıyıl öğrenim

ücretinden mahsup edilir.
(7) Yurt dışında öğrenim amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin yurt dı-

şında geçirdikleri sürenin aynen toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak, aldıkları ders-
lerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresin-
den düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının
ve anabilim dalının görüşü de dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci
yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna
başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar

Danışman atanması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışma-

nı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman,
öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki ba-
şarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı 12’dir. Ancak bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğ-
renciler, lisansüstü programda ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili
dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek
%50 arttırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla da-
nışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danış-
manlığa sahip sayılır.
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Öğretim yılı
MADDE 27 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on

dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dâhil değildir. Aka-
demik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini gösteren akademik
takvim Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Ders planları
MADDE 28 – (1) Ders planları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, enstitü

kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders planlarında herhangi bir nedenle de-
ğişiklik yapılması gerektiğinde aynı prosedüre göre işlem yapılır. Ders planlarında okutulacak
zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi
ve AKTS yükü varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri
MADDE 29 – (1) Lisansüstü dersleri zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler,
öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul
dersi denir. Önkoşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü kuruluna önerilir ve ens-
titü kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 30 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl

sonu sınavlarına ve ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yü-
kümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sa-
yısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir ve yarıyıl
başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan ders, uygulama ve sınavlara giremez.
Girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

Kredi yükü
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir

yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok on beş kredidir. Asgari kredi yükünün altına/azami
kredi yükünün üzerine danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl
inilebilir/çıkılabilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders alma işlemleri aşağıdaki kurallar esas

alınarak düzenlenir:
a) Öğrencilerin ders alma işlemlerini, akademik danışmanların desteği ve onayı ile her

yarıyıl başında yapmaları gerekir.
b) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan bazı dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yö-
netim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

c) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler
bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir.
Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

ç) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışman-
larının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.
Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki defa derslerden çekilebilir. Çekildikleri dersler
akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.

d) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 4,00 üze-
rinden tezli yüksek lisans programları için 3,00’ün altında, tezsiz yüksek lisans programları
için 2,80’in altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce başarılı ol-
duğu CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.
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e) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları ge-
rekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden, enstitü yönetim kurulu ders
tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.

f) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya
yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) işareti ile almak zorundadır.
Bu durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıt-
larda belirtilir.

Sınavlar ve disiplin işlemleri
MADDE 33 – (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı yarıyıl içindeki ödev, sı-

nav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki
ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir
hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakları
iki yıl saklanır.

(3) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri
diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, ödevini başkasına
yaptıran, cep telefonu/tablet ve benzeri gibi iletişim sağlayacağı cihazları kullanan, bunlara te-
şebbüs eden ve yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesi sonucunda kopya çektiği,
ödevini başkasına yaptırdığı sonradan anlaşılan bir öğrenci; o sınav veya çalışmalardan (0) al-
mış sayılır. Sınav esnasında sınav düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve sıfır
(0) almış sayılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri
öğrenim süresinden sayılır. Bu gibi öğrenciler öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda

bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan
edilmesini takip eden yedi gün içerisinde müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Gerektiği takdirde
enstitü müdürlüğü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu
oluşturmasını isteyebilir. İtiraz sonucundaki not değişiklikleri enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir.

Mazeret sınavları
MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğren-

cilerin mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili
müdürlüğe başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde ma-
zeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret
sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi
bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayan-
ların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kul-

lanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Başarı Derecesi Harf Notu Ağırlık Katsayısı Önerilen AKTS Harf Notu
Pekiyi AA 4,00 A (mükemmel)
İyi-pekiyi BA 3,50 B (çok iyi)
İyi BB 3,00 C (iyi)
Orta-iyi CB 2,50 D (yeterli)
Orta CC 2,00 E (geçer)
Zayıf FF 0,00 F (zayıf)
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b) Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre; geçer notlar arasında A en üstteki
%10, B sonraki %25, C sonraki %30, D sonraki %25, E en alttaki %10’u belirtir.

(2) Akademik not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan LA, I, NP, NC ve
not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları
aşağıda gösterilmiştir:

a) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.
b) I: Bir dersten başarılı olmak için, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen

koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telâfi
edilmeyen I notu F notuna dönüşür.

c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telâfi edilenler başarı no-
tuna, edilmeyenler FF’ye dönüşür.

ç) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.
d) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılır.
e) S: Kredisiz bir ders ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.
f) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.
g) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
h) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur.
(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri

ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o ya-
rıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri
ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm ders-
lerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Mezun olabilmek için gerekli olan GNO’ları 3,00’ün altında kalan öğrenciler not
ortalamasını yükseltmek için tekrar edilen derslerde en son not esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato ta-
rafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişlere Senato tarafın-
dan izin verilebilir. Bu geçişler 17 nci maddeye göre gerçekleşebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Tezli yüksek lisans programının ders yükü
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 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.
Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için
kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması
zorunludur.

(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ka-
yıt yaptırmaları gerekir.

(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

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

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda ders planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini ba-
şarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.
Her öğrencinin tez konusu ve danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite
öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirle-
diği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumun-
dan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asil üye ile bir yedek üyeden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 ve üzeri olan,
programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer ko-
şulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. 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 haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet tarihi, enstitü
yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rektör tarafından
imzalanır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü
MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması
ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.

(3) Akademik kurul tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü eğitim-öğretim programı olarak da
yürütülebilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam
zamanlı bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve en az doktora de-
recesine sahip ve tam zamanlı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar be-
lirlemesi gerekir. Gerekli görülmesi halinde ders seçimi için ve dönem projesinin yürütülmesi
için farklı danışman enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 48 – (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.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yö-

netmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,80
ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet ta-
rihi, enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rek-
tör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirmek,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programının ders yükü
MADDE 51 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik on dört 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 kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(5) 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.
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Doktora programının süresi
MADDE 52 – (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.

(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 Senato ka-
rarının öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 53 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçün-

cü yarıyıl, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl dönem başına kadar, her öğ-
rencinin tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle görüşerek belirleyeceği tez konusunu ana-
bilim dalı başkanının onayı ile enstitü yönetim kuruluna sunar. Tez danışmanı ve tez danışma-
nının önerisi enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanlığı ile ilgili hususlar
şunlardır:

a) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite
öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde danışmanın önerisi,
program yürütme kurulu ile enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir.

b) 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.

c) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-
nışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danış-
manın onayı da aranır.

ç) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
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dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
kararlarına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği
takdirde başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komi-
tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez çalışması bir eş danışman ile
birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak
şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta
olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının
uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite dışındaki kurum ve ku-
ruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer
alabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 57 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim 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 dâhil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olup, öğrenciye jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 52 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
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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 doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Adayın mezuniyet tarihi, enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği ta-
rihtir. Diplomalar ilgili enstitü müdürü ile Rektör tarafından imzalanır.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 60 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayrılış nedenini belirttik-

leri dilekçelerine Üniversitenin Mali İşler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur belgesini
ekleyerek ilgili enstitü müdürlüklerine başvururlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı si-
linir.

(2) Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılanların, diplo-
malarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından be-
lirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşan öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir;

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Ruhsal hastalıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile
belgelenmiş olması,

c) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, 41 inci maddenin ikinci fıkrası, 43 üncü
maddenin yedi ve sekizinci fıkraları, 54 üncü maddenin beşinci fıkrası, 56 ncı maddenin üçüncü
fıkrası, 57 nci maddenin ikinci fıkrası, 58 inci maddenin altıncı fıkrası, 59 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen gerekçelerden biriyle karşılaşılması.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversitelerarası

Kurul Başkanlığı, Üniversite Akademik Kurulu, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararı ile ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 20/5/2014 tarihli ve 29005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pîrî

Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin birinci fıkrasının
(g) bendi uygulanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı

ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sı-

navlar, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar

yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir.

Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tara-

fından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılık-

ları ile Mutlak Değerlendirme Sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/10/2016 29846
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/284 

KARAR NO : 2016/214 

Özel Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken 

Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 14/06/2016 tarihli ilamı ile 207/1, 158/1. j maddesi gereğince hakkında BERAAT 

kararı verilen Ali Ferhat ve Fatma oğlu, 29/10/1977 doğumlu, Malatya, Doğanşehir, Söğüt 

Kasabası Mah/köy nüfusuna kayıtlı OĞUZ ERGEN tüm aramalara rağmen bulunamamış. 

Gerekçeli Karar, Katılanın temyiz dilekçesi ile Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçesi tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın ve temyiz 

dilekçelerinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, İlan olunur. 266 

—— • —— 
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/157 

KARAR NO : 2016/140 

SANIK : SELAMİ TAŞÇİ: Nesip ve Medine oğlu, 19/04/1977 d.lu. Ardahan 

Göle Apraşen Mah. Nüf. kyt. İncirtepe Mah. 228 Sk. No: 20 

Esenyurt İstanbul TC: 56296632548 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ : 29/04/2003 

KARAR : MAHKUMİYET 

KARAR TARİHİ : 25/05/2016 

Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma 

hitamında: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Sanık SELAMİ TAŞÇİ'nın 5237 sayılı TCK 37/1 Maddesi delaletiyle 204/1, 204/3, 62,53 

maddeleri hükümleri uyarınca 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın yokluğunda verilen Karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ 

edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. 30. ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine Karar 

verilmiştir. 

Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete’de yayınından itibaren (15) gün içerisinde 

sanık tarafından yasal yollara başvurulmadığı taktirde, kararın sanığa tebliğ edilmiş, kesinleşmiş 

sayılacağı ilan masrafının sanıkdan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 372 
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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2014/41 
EK KARAR NO : 2016/299 
DAVACI : K.H. 
KATILAN : İBRAHİM ENĞİN YEŞİLYURT, Hasan ve Fatma oğlu, 14/09/1976 

GAZİANTEP doğumlu, GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, Sengihoşkadem 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çobançeşme Sanayi Caddesi N: 44 Niş 
İstanbul Evleri D Blk K 14 N 164 Yenibosna Bahçelievler/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 36337422796 

SANIK : KAMİL İLBEŞ, Kemal ve Zehra oğlu, 21/06/1979 LÜBECK/ 
ALMANYA doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, Zeynep Kamil 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selamiali Mah. Setbaşı Selvilik Cad       
N. 112/2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik 
No:19499264510 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık 
SUÇ TARİHİ : 15/02/2012 
Katılan İbrahim Enğin Yeşilyurt ve sanık Kamil İlbeş hakkında mahkememizde yapılan 

açık duruşma sonunda; 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanık Kamil İlbeş hakkında, dolandırıcılık suçundan beraatine, resmi belgede sahtecilik 

suçundan 5237 sayılı Yasanın 204/1, 53/1, 2, 3 maddeleri gereğince 2 yıl hapis cezasına 
hükmedilmesine karar verilmiş olmakla, 

Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanık KAMİL İLBEŞ'e tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren katılan veya vekilinin 7 gün içinde 
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 
tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 
temyiz edebilecekleri hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 
içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın 
sanığa tebliğ edilip, kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine 
geçerli olmak üzere, İlan olunur. 11309 

—— • —— 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No: 2014/218 
Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 2014/218 Esas 

2016/270 Karar sayılı 29/06/2016 tarihli kararı ile şikayetçi Ateş Uluslararası Nakliyat A.Ş. 
hakkında, 

Sanık Cevdet Sinan ÖZDEMİR hakkında yüklenen suçun sanıktan başka bir kişi 
tarafından işlendiği ve bu şekilde sanık tarafından işlenmediğinin sabit olduğu anlaşılmakla, 
CMK 223/2-b maddesi gereğince sanığın bu suçlarından ayrı ayrı beraatlerine kararı verildiği, 

Mahkememiz kararı şikayetçi Merkez Soda Yolu Üzeri TRT Civarı No. 3 Kazanlı 
MERSİN adresinde ki Ateş Uluslararası Nakliyat A.Ş.'ne tüm aramalara rağmen bulunamayarak 
karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince ilanın Resmi Gazete’de tebliğine, 
2 - Hüküm fıkrasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş 

olup, İlan olunur. 11095 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Antalya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Burdur PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Burdur İli 

Karamanlı İlçesi, Karamanlı Köyü, Cafer Mevkii, Zafer mahallesi, Yeşilova Caddesi adresinde 

bulunan, tapuda bila pafta, bila ada, 19673 parsel no.lu 724,00 m2 arsa ve üzerinde kargir 4 katlı 

PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taşınmaz mal Kapalı zarf artırma usulü ile satışa 

çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü - 7. Kat - Toplantı Salonu Deniz 

Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 Muratpaşa/ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 

244 01 98/1526 Fax No: 0 242 244 01 94  

3 - İhale konusu taşınmaza ait İhale Şartnamesi Antalya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik İşler Müdürlüğü 526 no.lu odada incelenebilecek ve 20,00.-TL karşılığı temin 

edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 12.445,56 TL. (Onikibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası Ellialtı Kuruş)’lik 

geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın 

alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde 

nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi Aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. ); 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 

28.02.2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Antalya Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 

521 no. lu odaya teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi 

gerekmektedir. 

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 28.02.2017 Salı günü ve saat: 14:30’da Antalya PTT 

Başmüdürlüğün - 7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 414.852,00 TL (Dörtyüzondörtbinsekizyüzelliiki 

Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 12.445,56 TL’dir (Onikibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası 

Ellialtı Kuruş.) 

9 - Satışa sunulan Burdur PTT Başmüdürlüğüne bağlı Karamanlı PTT Hizmet, Santral ve 

Lojman Binasının 2007 Deprem Yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler 

teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur.  548/1-1 
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BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Bilgi İşlem Altyapısı Yüksek Erişilebilirlik İşi ihtiyaç sahibi Kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 651/1-1 
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120 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, 120 ADET MONİTÖR, 105 ADET LAZER AĞ 

YAZICI (TİP 1) VE 75 ADET LAZER AĞ YAZICI (TİP 2) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı 120 adet masaüstü bilgisayar, 120 adet monitör, 105 adet lazer ağ yazıcı (tip 1) ve 75 adet 

lazer ağ yazıcı (tip 2) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 652/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 20 ADET RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G 
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2017/27113 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94-84 
  Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 adet Rulman  
b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar Rulmanları 120 günde teslim edecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 13.02.2017 Pazartesi - saat 15.00 
c) Dosya no : 1714003 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.2.1 - Firmalar rulmanları orijinal ambalajı içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş 
olarak teslim edeceklerdir. 

4.2.2 - Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır. 
4.2.3 - Rulmanlar, MRC Rulman No: 7419 PJDU olacaktır. (Rulman sırt sırta 

kullanılabilir tip olacaktır.) 
4.2.4 - Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 

statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no.’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.02.2017 Pazartesi saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 645/1-1 
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MUHTELİF SAC MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/27313 
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 : 11 kalem muhtelif sac malzeme, vagon imalatında 

kullanılmak üzere satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 10/02/2017 - Saat 15:00 
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 
10/02/2017 günü saat 15:00’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. 541/1-1 
————— 

LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2017/27356 
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 : 36 kalem lokomotif muhtelif kabloları, teknik 

şartnameler ve teknik resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08/02/2017 - 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 
08/02/2017 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. 542/1-1 
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VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/27336 
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 : 2 kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06/02/2017 - Saat 15:00 
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 
06/02/2017 günü saat 15:00’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 50,- 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. 543/1-1 
————— 

KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2017/27345 
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 : 200 adet (Eanoss tipi Vagon) Duvar Montajı Komple, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07/02/2017 - Saat 15:00 
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 
07/02/2017 günü saat 15:00’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. 544/1-1 
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JEOFİZİK KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2017/31376 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 58 14 - 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  1. BÖLGE (Afyon - Denizli): 50.000 m Gamma-Ray 

Logu, 50.000 m Neutron Logu, 50.000 m Density 

Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

  2. BÖLGE (Amasya - Çorum): 50.000 m Gamma-

Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu, 50.000 m 

Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 2 (iki) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : 1. ve 2. BÖLGELER: Sözleşmelerin imzalanmasına 

müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 

(Sözleşme konusu projedeki sondaj çalışmalarının 

başladığının İdare tarafından yükleniciye ayrıca 

bildirilmesine müteakip) 10 (on) takvim günü içinde 

işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi 

işe başlama tarihinden itibaren 1. ve 2. Bölgeler için 

365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 09/02/2017 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 

mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi değildir. 608/1-1 
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9.200 TON (9.200.000 KG) YARI MAMUL (TORBALI)  
KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 17 adet Yaş Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğümüze 9.200 ton (9.200.000 kg) Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.02.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize 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 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koşuluyla kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 517/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
Kırıkhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/33 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 642/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat 
Mühendisi Halil GÜLDEN (Denetçi No: 1009, Oda Sicil No: 30376) tarafından, Bakanlığımız 
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 15.11.2016 tarihli ve E.2015/2030-
K.2016/3684 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Halil GÜLDEN 
hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici 
durdurma işlemi 12.01.2017 tarihli ve 1063 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 611/1-1 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.01.2017      Karar No: 6975 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

• MERKEZİ : Ankara 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100 

• MÜRACAAT TARİHİ : 26.08.2016 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : ARİ/TPO/778 ve ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu 

işletme ruhsatlarının birleştirilmesi. 

• KAPSADIĞI İL : Batman 

• BİRLEŞTİRİLEN İŞLETME 

RUHSATLARININ HAK SIRA  

NUMARASI : ARİ/TPO/K/778-779 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 21.813 hektar 

• BİRLEŞTİRİLME TARİHİ : 30.12.2016 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

İşletme sahasının sınırları: 

ARİ/TPO/778-779 BİRLEŞTİRME SONRASI KOORDİNAT TABLOSU (ED-1950/6 derecelik) 

KÖŞE 

NO ENLEM BOYLAM 

KÖŞE 

NO ENLEM BOYLAM 

a 37º51’25’’00’’’ 41º21’18’’00’’’ o 37º45’36’’06’’’ 41º12’53’’59’’’ 

b 37º51’14’’40’’’ 41º21’18’’00’’’ p 37º46’02’’66’’’ 41º12’53’’59’’’ 

c 37º51’14’’40’’’ 41º23’00’’00’’’ r 37º46’02’’66’’’ 41º06’01’’06’’’ 

d 37º50’30’’00’’’ 41º23’00’’00’’’ s 37º49’18’’44’’’ 41º06’01’’06’’’ 

e 37º50’30’’00’’’ 41º25’00’’00’’’ t 37º49’18’’44’’’ 41º08’45’’00’’’ 

f 37º47’27’’60’’’ 41º25’00’’00’’’ u 37º50’14’’60’’’ 41º08’45’’00’’’ 

g 37º47’27’’60’’’ 41º22’55’’20’’’ v 37º50’14’’60’’’ 41º11’00’’00’’’ 

h 37º46’55’’20’’’ 41º22’55’’20’’’ y 37º49’45’’50’’’ 41º11’00’’00’’’ 

i 37º46’55’’20’’’ 41º24’51’’91’’’ z 37º49’45’’50’’’ 41º12’54’’10’’’ 

j 37º46’22’’80’’’ 41º24’51’’91’’’ a1 37º49’18’’44’’’ 41º12’54’’10’’’ 

k 37º46’22’’80’’’ 41º27’00’’00’’’ b1 37º49’18’’44’’’ 41º16’00’’00’’’ 

l 37º44’25’’03’’’ 41º27’00’’00’’’ c1 37º48’32’’40’’’ 41º16’00’’00’’’ 

m 37º44’25’’03’’’ 41º16’26’’40’’’ d1 37º48’32’’40’’’ 41º19’50’’00’’’ 

n 37º45’36’’06’’’ 41º16’26’’40’’’ e1 37º51’25’’00’’’ 41º19’50’’00’’’ 
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ARİ/TPO/778-779 BİRLEŞTİRME İÇ KÖŞE KOORDİNATLARI  

(ARİ/TPO/182)   (ARİ/TPO/1953)  

KÖŞE 

NO ENLEM BOYLAM 

KÖŞE 

NO ENLEM BOYLAM 

f1 37º50’05’’00’’’ 41º22’15’’00’’’ n1 37º46’22’’80’’’ 41º21’23’’07’’’ 

g1 37º49’55’’00’’’ 41º22’15’’00’’’ o1 37º46’07’’56’’’ 41º21’23’’07’’’ 

h1 37º49’55’’00’’’ 41º22’30’’00’’’ p1 37º46’07’’56’’’ 41º25’48’’99’’’ 

i1 37º49’10’’00’’’ 41º22’30’’00’’’ r1 37º45’13’’39’’’ 41º25’48’’99’’’ 

j1 37º49’10’’00’’’ 41º21’35’’00’’’ s1 37º45’13’’39’’’ 41º21’37’’32’’’ 

k1 37º49’20’’00’’’ 41º21’35’’00’’’ t1 37º45’25’’39’’’ 41º21’37’’32’’’ 

l1 37º49’20’’00’’’ 41º21’15’’00’’’ u1 37º45’25’’39’’’ 41º19’20’’85’’’ 

m1 37º50’05’’00’’’ 41º21’15’’00’’’ v1 37º45’37’’39’’’ 41º19’20’’85’’’ 

    y1 37º45’37’’39’’’ 41º17’26’’23’’’ 

    z1 37º45’49’’23’’’ 41º17’26’’23’’’ 

    a2 37º45’49’’23’’’ 41º17’11’’72’’’ 

    b2 37º46’01’’56’’’ 41º17’11’’72’’’ 

      c2 37º46’01’’56’’’ 41º16’57’’01’’’ 

      d2 37º46’09’’83’’’ 41º16’57’’01’’’ 

      e2 37º46’09’’83’’’ 41º16’47’’00’’’ 

      f2 37º46’22’’80’’’ 41º16’47’’00’’’ 

 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O., Batman İli, Merkez İlçesi sınırları dahilinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/778 ve Batman İli, Beşiri ve Gercüş ilçe sınırları içerisinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/779 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/7’nci 

maddesine istinaden petrol işlemlerinin birleştirilmesi için 26.08.2016 tarihli dilekçesiyle 

müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii ve sınırları yukarıda gösterilmiş bulunan sahalarla 

ilgili petrol işletme ruhsatlarının birleştirilmesine ait evrakları incelenerek Türk Petrol Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

ARİ/TPO/778 ve ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarındaki üretim operasyonları 

ve sahayı geliştirme çalışmalarının ortak yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla, milli 

menfaatler ve Kanunun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 

Olur’ları alındıktan sonra birleştirilen işletme ruhsatlarının içinde kalan ARİ/TPO/K/182 ve 

ARİ/TPO/K/1953 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının alanları hariç olmak üzere 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8/7’nci maddesi gereğince aynı petrollü arazi içerisinde bulunan söz konusu 

iki adet işletme ruhsatının birleştirilmesine karar verilmiştir. 612/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/174710 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Strateji Geliştirme Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe MUŞ/Merkez 

Adresi 
Yeşilyurt Mahallesi Millet Caddesi 

Fidanlık Sokak No:20 
Tel-Faks (436) 216 40 11 - (436) 216 40 12 

Posta Kodu 49200 E-Mail mus@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

a) Aytaş Yemek Bilgisayar Medikal 

Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

b) Serhat Telekom Hizmet İnşaat Gıda 

Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

a) Aytaş Yemek Bilgisayar 

Medikal Sağlık ve Temizlik 

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağı Muhittin 

Altuntaş 

Adresi 

a) Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi 

No: 98/20 Arifiye Sakarya 

b) Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi 

Toplu İşhanı Kat: 1 No: 17 Muş 

 

T.C. Kimlik No.  a) 13076346460 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

a) 0100408972 

b) 7620043052 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

a) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 

b) Muş Ticaret ve Sanayi Odas 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

a) Ticaret Sicil No: 17816     Oda Sicil No: 25552 

b) Ticaret Sicil No: 002407  Oda Sicil No: 002407
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 672/1-1 



24 Ocak 2017 – Sayı : 29958 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/141282 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Strateji Geliştirme Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü (Engelsiz Yaşam 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe ERZURUM/Yakutiye 

Adresi 
Rabiaana Mahallesi Atatürk Lisesi 

Caddesi No: 1 
Tel-Faks (442) 234 15 41 - (442) 233 65 16 

Posta Kodu 25150 E-Mail erzurum@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yener Özdemir Temizlik Gıda Bilgi 

İşlem Yemek Taşımacılık Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Yener ÖZDEMİR 

Adresi 

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Evliya 

Çelebi Caddesi No: 19/3 

Yakutiye/ERZURUM 

 

T.C. Kimlik No.  27082689664 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6810050368  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 17182    Oda Sicil No: 23532  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 24 Ocak 2017 – Sayı : 29958 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/141282 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Strateji Geliştirme Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü 
İl/İlçe ERZURUM/Yakutiye 

Adresi 
Rabiaana Mahallesi Atatürk Lisesi 

Caddesi No: 1 
Tel-Faks (442) 234 15 41 - (442) 233 65 16 

Posta Kodu 25150 E-Mail erzurum@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yener Özdemir Temizlik Gıda Bilgi 

İşlem Yemek Taşımacılık Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Yener ÖZDEMİR 

Adresi 

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Evliya 

Çelebi Caddesi No: 19/3 

Yakutiye/ERZURUM 

 

T.C. Kimlik No.  27082689664 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6810050368  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 17182  

Oda Sicil No: 23532 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 673/2/1-1 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/380510 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar 

Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü 
İl/İlçe ERZİNCAN/MERKEZ 

Adresi 
Başbağlar Mahallesi 1400 Sokak  

No: 55 Erzincan 
Tel-Faks 0 446 224 41 62 

Posta Kodu 24030 E-Mail erzincanilm@kyk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Karatay Özel Güvenlik Koruma ve 

Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Atatürk Mah. Fevzi Paşa Caddesi Büyük 

Çarşı Kat: 1 Merkez/Erzincan 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
094 015 0501  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzincan Ticaret Sanayii Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
011177  

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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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/380510 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar 

Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü 
İl/İlçe ERZİNCAN/MERKEZ 

Adresi 
Başbağlar Mahallesi 1400 Sokak  

No: 55 Erzincan 
Tel-Faks 0 446 224 41 62 

Posta Kodu 24030 E-Mail erzincanilm@kyk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ata Güvenlik Koruma ve Eğitim 

Hizmetleri Limited Şirketi 
İlhan KORKMAZ 

Adresi 

Aşağı Mumcu Mahallesi Kazım 

Karabekir Caddesi Milletbahçe Sokak 

Ardahanlı İş Merkezi Kat 3-4 No: 68 

Merkez/ERZURUM 

Aşağı Mumcu Mahallesi Kazım 

Karabekir Caddesi Milletbahçe 

Sokak Ardahanlı İş Merkezi Kat 3-4 

No: 68 Merkez/ERZURUM 

T.C. Kimlik No.  24022749044 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
092 035 5411  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzincan Ticaret Sanayii Odası Erzincan Ticaret Sanayii Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4365 4125 

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. 

 670/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/255930 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CADDESİ (ESKİ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 3123843250 - 3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

M. ÖZDEMİR TEMİZLİK 

MALZEMELERİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

MUSTAFA ÖZDEMİR 

Adresi 
GİMAT 9. BLOK NO: 234 

YENİMAHALLE/ANKARA 

TURGUT ÖZAL MAH. 2220 CAD. 

NO: 21 İÇ KAPI NO: 14 

YENİNAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 18701374900 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6090422630 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 270177 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/71745 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620 - 264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERDENER ALTUĞ  

Adresi 

AĞAÇ METAL SAN.SİT. 

1435.CAD. NO.: 14 İVEDİK OSB / 

ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 14857029084  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0660056722  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 193128  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK  
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/149780 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20 - 0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54800 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AKTÜRE DIŞ TİC.VE 

DENİZCİLİK HİZ. SAN. TİC. 

LTD.Ş 

 

Adresi 

TEFİKPAŞA MAH. NO.: 20 D:11 

KALAMIŞ FENERBAHÇE 

İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
043 000 1744  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3555-KADIKÖY  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/106167 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 0 264 275 16 20 - 0 264 276 86 79 

Posta Kodu 54800 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERKAN ÖZDEMİR  

Adresi 

İVEDİK ORGANİZE SAN. BÖL. 

1468. CAD. (24.CAD.) NO.: 163/49 

Y. MAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 12814086460  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 300719  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/74908 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
3’ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ETİMESGUT/ANKARA 

Adresi 

3’ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

ETİMESGUT/ANKARA 

Tel-

Faks 

0 312 298 42 61 

0 312 298 42 90 

Posta Kodu  E-Mail hvlojihkom@hvkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı RAMAZAN DENEK  

Adresi 

İVEDİK OSB MAHALLESİ 1551 

CADDE NO: 2 

YENİMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 22535736148  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2910290638 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA UMUM TERZİLER, 

KONFEKSİYONCULAR ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 06/336303 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/5/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 24 Ocak 2017 – Sayı : 29958 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/32346 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA DENİZ İKMAL GRUP 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe CEBECİ/ÇANKAYA/ANKARA 

Adresi 

ANKARA DENİZ İKMAL GRUP 

KOMUTANLIĞI CEMAL GÜRSEL 

CADDESİ NO:110 

CEBECİ/ÇANKAYA/ANKARA 

Tel-

Faks 

0 312 319 11 60 

0 312 362 93 03 

Posta Kodu 06590 E-Mail denik.ted@dzkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı RÜŞTÜ CAN  

Adresi 

DEMETGÜL MAHALLESİ 412-1 

SOKAK NO:14-B 

YENİMAHALLE/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 21425647168  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
197 016 94 64 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 295794 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/18569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BARCEM GIDA VE İNŞAAT 

HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

ONUR DOĞAN 

Adresi 
BAHÇEKAPI MAH. 2465. SOK. 

NO: 7 ETİMESGUT/ANKARA 

ELMALIKENT MAH. SEVİL 

ÇIKMAZI SK. 6/3 

ÜMRANİYE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 15983380704 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1420598762 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 379483 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/48075 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

EFE ULUSLARARASI 

KUMANYACILIK VE DIŞ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İSMAİL KARADUMAN 

Adresi 

KARAYOLLARI MAH. CEBECİ 

CAD. 567. SK. NO: 14 

KÜÇÜKKÖY-

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL 

REŞİTPAŞA MAH. BAHAR SK. 

NO: 26/5 SARIYER/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 28546954632 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250591319 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 641905 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/179839 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA DENİZ İKMAL GRUP 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe CEBECİ/ÇANKAYA/ANKARA 

Adresi 

ANKARA DENİZ İKMAL GRUP 

KOMUTANLIĞI CEMAL GÜRSEL 

CADDESİ NO: 110 

CEBECİ/ÇANKAYA/ANKARA 

Tel-

Faks 

0 312 319 11 60 

0 312 362 93 03 

Posta Kodu 06590 E-Mail denik.ted@dzkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PRM KUMAŞÇILIK VE 

OTOMOTİV SANAYİ DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÖZGÜR KOTİL 

Adresi 

TEKSTİLKENT GALERİA A2 

BLOK NO: 23 

ESENLER/İSTANBUL 

ATAKENT MAHALLESİ 

TURGUT ÖZAL BULVARI 220 

SOKAK 29 B BLOK D: 36 

HALKALI/K.ÇEKMECE/ 

İSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  67645042666 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
733 035 4654 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 650547 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/100489 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İl/İlçe ETİMESGUT/ANKARA 

Adresi 

HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 

KAYNAK YÖNETİM VE 

KONTRAT DAİRE BAŞKANLIĞI  

Tel-

Faks 

0 312 298 62 23 

0 312 298 10 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

PROGLOBAL BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İBRAHİM İLKER HEYBELİ 

Adresi 

BEŞTEPE MAHALLESİ 

ESKİŞEHİR YOLU ARMADA İŞ 

MERKEZİ NO: 6 KAT:14 

D.NO:1424   06520 

SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA 

ESKİŞEHİR YOLU ARMADA İŞ 

MERKEZİ NO: 6 KAT:14 

D.NO:1424   06520 

SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  18122230526 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
733 040 33 67 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 363495 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/106271 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

ZIRHLI BİRLİKLER OKULU 

VE EĞİTİM TÜMEN 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ETİMESGUT 

Adresi  Tel-Faks 3122491145 - 3122491118 

Posta Kodu 06990 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

CANBERK GIDA İHTİYAÇ 

MADDELERİ NAKLİYAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

YASEMİN DEDEOĞLU 

Adresi 

MACUN MAH. BATI BULVARI 

ATB İŞ MERKEZİ NO.: 1/2 

YENİMAHALLE/ANKARA 

MACUN MAH. BATI BULVARI 

ATB İŞ MERKEZİ NO.: 1/2 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 42334425456 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1990103078 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 149294 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/179631 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
51'İNCİ BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe HATAY / İSKENDERUN 

Adresi 
DDY KARŞISI MODERN 

EVLER  
Tel-Faks 326 6155310 - 326 616 5848 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ZYZ OTOMOTİV YEDEK 

PARÇA RULMAN TEKSTİL 

İNŞAAT MOBİLYA ARAÇ 

KİRALAMA İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

REŞİT TAPANYİĞİT 

Adresi 

YEŞİLOBA MAH. METAL SAN. 

SİT. 46033 SOK. 23. BLOK NO.:2/L 

SEYHAN / ADANA 

YEŞİLOBA MAH. METAL SAN. 

SİT. 46033 SOK. 23. BLOK NO.: 2/L 

SEYHAN / ADANA 

T.C. Kimlik No.  13861296130 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9990520395  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72664  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/68817 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SEVGİ GİRGİN - 

Adresi 
BELEVİ 12532 SOK. 11/1 35925 

SELÇUK/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 33256841530 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
SELÇUK TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1926 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/111548 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAH. / 

DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010 - 2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DENİZLİ BAKLİYAT 

TEMİZLİK MADDELERİ GIDA 

TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MUSTAFA TANRIVERDİ 

Adresi 
KİRİŞHANE MAH. 2242 SK. 

NO:37 DENİZLİ 

GERZELE MAH. 511 SK. NO: 1 İÇ 

KAPI NO: 1 

MERKEZEFENDİ/DENİZLİ 

T.C. Kimlik No. - 14182964678 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2920599449 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DENİZLİ TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 28173 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 613/14/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bursa 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 653/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
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. 

 641/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 639/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 638/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 637/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 24 Ocak 2017 – Sayı : 29958 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 636/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 635/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 634/1-1 



24 Ocak 2017 – Sayı : 29958 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 633/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9719 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

2016/9726 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9727 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar

2017/9734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/9736 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının

Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda

Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pîrî Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2017 Tarihli ve 6870 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


