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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Arşiv Dairesi Başkanlığından” ibaresi “Arşiv Dairesi Başkanlığı
ve Genel Sekreterlikten” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A
maddesi eklenmiştir.
“Genel Sekreterlik
MADDE 19/A – (1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürün emir ve kararları ile ilgili genelge ve duyuruları hazırlamak, diğer
birimler tarafından hazırlanacak genelgelerin mevzuata uygun olarak dağıtımını sağlamak.
b) Genel Müdür tarafından görülmesi gereken evrak ve her çeşit dokümanı sunmak,
genel evrak ve Kurumsal arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Kurum Kanununda belirtilen görevler çerçevesinde; ihtiyaç duyulan alanlarda yurt
içinde ve yurt dışında araştırma yapmak/yaptırmak, istatistiki veriler çıkarmak ve ilgili birimlere ulaştırmak.
ç) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ulusal ve uluslararası organizasyonları ve
bunlarla ilgili yapım ve yayınları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek.
d) Kurumsal tanıtım kapsamında; TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini işletmek dergi yayınlanması, Aktif Hat, bilgi edinme gibi hizmetleri yürütmek, flama, broşür, hediyelik eşya ve
benzerlerini hazırlamak.
e) Kurum faaliyet raporlarını, ilgili birimlerden sağlanacak bilgilere göre hazırlamak.
f) Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme sayfaları ile Kurum içi İntraneti yönetmek.
g) Sosyal medyada TRT’nin Kurumsal hesaplarını yönetmek veya yönetilmesini sağlamak, ayrıca ihtiyaç halinde diğer sosyal medya platformlarında hesap açmak, yönetmek veya
yönetilmesini sağlamak.
ğ) Kurumsal ve/veya kurumun hizmetleriyle ilgili kamuoyu oluşturularak bilinirlik ve
tanınırlığı sağlamak veya artırmak, bu konuda kamuoyunun beklentileri de dikkate alınarak
kurumsal strateji oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 264. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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h) İnternet ve sosyal medya mecralarındaki kurumla ilgili paylaşımları anlık takip etmek
ve/veya takip edilmesini sağlamak, gerektiğinde raporlamak, analiz etmek, riskli durumlar için
çalışma yaparak gerekli işlemleri yürütmek.
ı) İhtiyaç duyulduğunda basın açıklaması, sosyal medya bilgilendirmesi, basın duyurusu, tekzip, basın bülteni hazırlamak ve bunların iletimini ve/veya duyurulmasını sağlamak
veya sağlanmasına yardımcı olmak.
i) Kurumsal ve/veya televizyon kanalları için ilgili birimlerle koordineli olarak dijital
dergi yayınlamak ve/veya yayınlanmasına yardımcı olmak.
j) Lisanslı ürün yönetimi ve sponsorluk gibi faaliyetleri yönetmek ve koordine etmek.
k) Marka yönetimi ve kurumsal tanıtım ile ilgili her türlü radyo ve televizyon yayınlarını
hazırlamak.
l) Kurumun radyo, televizyon ve basılı alanlardaki görsel bütünlüğünü sağlamak, kanallar arasındaki süreçleri ve standartları belirlemek ve bu süreçleri yönetmek.
m) Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla belirlenen strateji çerçevesinde sağlıklı
iletişimi sağlamak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Genel
Sekreterlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

123456789101112131415161718192021-

3/11/2010
25/6/2011
15/10/2011
22/9/2012
18/5/2013
12/12/2013
13/5/2014
19/9/2014
21/10/2014
19/11/2014
26/12/2014
11/2/2015
21/2/2015
11/5/2015
5/6/2015
15/7/2015
6/8/2015
28/8/2015
7/12/2015
11/3/2016
25/11/2016

Sayısı

27748
27975
28085
28419
28651
28849
28999
29124
29152
29180
29217
29264
29274
29352
29377
29417
29437
29459 (3. Mükerrer)
29555 (Mükerrer)
29650
29899
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI
MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama
Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Hazır tıbbi cihazların satılması
MADDE 24/A – (1) Ismarlama protez ve ortez merkezleri, ısmarlama olarak üretilen
protez ve ortezlere ek olarak EK-9’da belirtilen hazır tıbbi cihazları da satabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-9 eklenmiştir.
“EK-9
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİNDE
SATILABİLECEK HAZIR TIBBİ CİHAZLAR

askısı

1. Alüminyum koltuk değneği/baston
2. Canadian
3. Tripot
4. Dizlik neopren
5. Elastik ayak bilekliği, dizlik, elastik dirseklik
6. Epin yastığı, epin takviyesi
7. Ark takviyeli tabanlık
8. Halluks valgus
9. Afolu ortopedik bot
10. Patellar tendon bandı
11. Walker
12. Tekerlekli sandalye
13. Ayakta dik konumlandırma cihazı
14. Ayakta dik pozisyonlama cihazı
15. Ayak bileği stabilizasyon ortezi
16. Ayarlanabilir eklemli kontraktür ortezi
17. Yan barlı, diz ortezi
18. Kalça abdüksiyon/DKÇ ortezleri
19. Kalkaneal kap
20. İnce el becerilerini destekleyen tutma ve kavrama aparatları dinamik/statik
21. Epikondilit bandı
22. Klavikula bandajı, valpau bandajı, omuz retraksiyon harnesi ve kol askısı, omuz
23. Sarmiento ortezi
24. Statik splinti
25. Servikal ortez
26. Hiperekstansiyon ortez
27. Lumbosakral fleksible/çelik balenli korse
28. Minerva ortezi cto”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2011
28064
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2012
28254
224/9/2013
28775
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Beykent Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren
enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta
yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından
atanan öğretim üyesini,
d) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
e) Enstitü: Beykent Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü
oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü müdürü: Beykent Üniversitesine bağlı ilgili enstitülerin müdürlerini,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) İkinci danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının toplamını,
j) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içeren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,
m) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip sonuçlandıran komisyonu,
n) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
o) Sanat eseri çalışması: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,
ö) Sanatta yeterlik çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,
p) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Lisansüstü eğitim ve öğretim sonunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun
olarak hazırlanmış bilimsel bir metni,
s) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip
olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın
puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan
türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan
Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Ancak konservatuvar ve güzel sanatlar anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerleme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de
yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları
veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden
en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya
başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması
da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından
belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin
ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde
taban puan Senato tarafından belirlenir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle
başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip ol-
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maları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına
başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not
ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve
Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak
enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına
öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin
eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bu öğrencilerin asgari ALES puan notu gerektiren lisansüstü program başvurularında, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine
ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. GRE ve GMAT sınavlarından herhangi birinin sonucu
Senato tarafından kabul edilen eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.
“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.”
“(4) Özel öğrencilere öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik belgesi verilmez. Kayıtlı öğrenci
bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak; enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da
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bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler ve projeler Türkçe yazılır. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, tez, proje, seminer, yeterlik sınavı ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır. İngilizce eğitim ve öğretim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen
adayların; YDS’den yeterli başarıyı sağlaması veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgelemesi gerekir. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar,
İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında
olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle; öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gösteren belgeyle birlikte diğer belgeleri enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1),
(2), (5) ve (6) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans
öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet
sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden lisans ve tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya
Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora
programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi.
2) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından
herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.”
“5) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet.
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan veya askerlik
şubesi ya da E-Devlet sistemi üzerinden alınan tecil belgesi.”
“1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların
noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya
onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.”
“3) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından
herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı aranmaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma
gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine enstitü yönetim kurulunun
kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu süre tüm
öğretim süresi için bir yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise askerlik hizmeti süresi kadardır.”
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“(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu
süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde öğrenci başka üniversitelerden ders alamaz.
(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının
yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.
Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde,
öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.
(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti iade edilmez, yeni kayıt olduğu
yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere üç dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve dönem içi değerlendirmeler ödev, proje,
laboratuvar/atölye ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde belirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen
tarihler içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya
katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.
(2) Yarıyıl içi ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının enstitü yönetim kurulunca
kabul edilecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senatoca
belirlenir. Ancak sınav çakışması dolayısı ile mazeret sınav hakkı verilir.
(3) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup, bilimsel araştırma ve etik konularının işlendiği; öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.
Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Her yarıyıl, yarıyıl sonu sınav haftası hariç on dört haftadır. Öğrencilerin aldıkları
ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme zorunlulukları vardır. Öğrencilerin
devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Öğrencilerin devam
durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından dönemin son haftasında öğrenci
otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Dersin devam şartını sağlayan ancak
başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav, uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları
zorunludur. Uzaktan öğretim programlarına ait derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında internet ortamında ilan edilir.”
“(5) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite veya başka bir
üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp yüksek lisans programlarında en az CC notu,
doktora/sanatta yeterlik programlarında en az CB notu ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders
yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından en geç öğrencinin programdaki ara sınav
tarihinden iki hafta öncesine kadar karara bağlanır. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması
durumunda, önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı
belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencilerin, başarısız oldukları derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlamaları gerekir. Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki
yıl bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav,
uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, enstitü
yönetim kurulunun kararı ile geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şartların
yerine getirilmiş olması gerekir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencinin, seminer ve tez çalışması hariç tamamlamakla yükümlü olduğu derslerin
her birinden en az CC başarı notu alması gerekir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(4) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(5) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı
re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim
kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini veya sanat eseri çalışmasını,
enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini veya sanat eseri çalışmasını
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tezinin savunmasından
önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak danışmanına
akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde sunar. Tezi, danışmanı ve/veya
danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına
girmek üzere, danışmanının tezin enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini,
dört adet İngilizce özetli tezini veya sanat eseri çalışmasını ve raporunu pdf formatlı CD’leriyle
birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan atanan en az üç asil veya beş
asil öğretim üyesi ve bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi olması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”
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“(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla bir yarıyıl içinde yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapılabilir.
(3) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı
re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim
kurulunun onayı ile proje danışmanı değişikliği yapılabilir.”
“(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni
danışman atanabilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin, bu maddede
belirtilen gerekleri yerine getirmesi, projesinin enstitü proje ve tez yazım kılavuzuna şekil yönünden uygun olması, çalışmanın bilimsel çalışma usullerine ve etik kurallara uygun bulunması
koşuluyla, enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilir.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(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 öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(8) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Öğrencinin sınav jürisinin isteği ve enstitü kararı ile belirlenecek ders/dersler alması 39 uncu
maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreleri etkilemez.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.
“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Süresi içerisinde
tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili savunmadan
başarısız sayılır.”
“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi
toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının
ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye
iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz
ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.”
“(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme
komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.
(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli
olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna
uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezi, danışmanı ve/veya danışmanlarınca jüri önünde savunulmaya
uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin enstitü
proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren
imzalı intihal raporu eklenmiş başvuru dilekçesini, sekiz adet İngilizce özetli pdf formatlı
CD’leriyle birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.
“(6) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı
re’sen danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir. Enstitü yönetim
kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.”
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“(7) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
(8) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde öğrenciye
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni danışman atanabilir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, film, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.
“Yeterlik sınavı
MADDE 45/A – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin
alanındaki tez/eser çalışmasıyla ilgili temel konular ve kavramlarda kapsamlı bilgi, beceri ile
sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
(2) Üniversitenin yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki
kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip
eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en
geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süre sonunda yeterlik sınavına girmemiş
öğrenci ilgili dönemin yeterlik sınavından başarısız sayılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girme
isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde, enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta 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 dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında
20 nci madde hükümleri uygulanır. Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır. Öğrencinin sınav jürisinin isteği ve enstitü kararı ile belirlenecek ders/dersler alması
45/C maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreleri etkilemez.
(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen bu durumdaki öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.
Tez izleme komitesi
MADDE 45/B – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 45/C – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma talebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Süresi
içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili savunmadan başarısız sayılır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni
bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle ilgili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu
değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu
savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi
toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının
ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye
iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz
ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.
(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli
olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye kayıt esnasında bildirdiği
daimi adrese kargoyla veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya
kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan
veya adres değişikliklerini enstitüye bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Üniversitedeki mevcut adreslerine bildirim yapılması
halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“E-posta adresi
MADDE 47/A – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.
(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.
(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal
edilir.
(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri
iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”
MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/2/2017

29968

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/8/2017

30145

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesinde çift anadal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarının belirlenmesine, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi çift anadal programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birinci anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans veya lisans
programını,
c) Bölüm/Program: Üniversitenin lisans veya önlisans diploma programlarına öğrenci
kabul eden akademik birimlerini,
ç) ÇAP: Çift anadal programını,
d) ÇAP danışmanı: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere
görevlendirilen öğretim elemanını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) İkinci anadal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans veya önlisans
diploma programını,
g) Kurul: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları kurullarını,
ğ) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar
Çift anadal programının amacı
MADDE 5 – (1) Çift anadal programının amacı, öğrenimini yüksek başarı seviyesinde
sürdüren öğrencilere, Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans
diploma programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans
programları arasında öğrenim görme imkânı sağlamaktır.
(2) Üniversite bölümleri/programları arasında ÇAP uygulanabilir. Bölümler/Programlar
arası ÇAP, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinin/programlarının
ÇAP komisyonları tarafından yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak, hazırlanıp
ilgili kurul kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program, Üniversite akademik takviminde belirtilen tarihten itibaren uygulanır.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 6 – (1) ÇAP kontenjanları akademik yıl başlamadan, ilgili bölümlerin/programların görüşü alınarak, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları tarafından yarıyılın başlangıcından önce ilan edilir.
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(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki GNO’su dörtlük not sisteminde en
az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk
%20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal programına başvurabilir. Ayrıca aşağıdaki şartlar
uyarınca fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler bu
şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki GNO’su
en az 3,00 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.
b) Hukuk, tıp, sağlık ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak diğer ÇAP kontenjanları da bölümlerin/programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.
c) Anadal diploma programındaki GNO’su en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden
çift anadal yapılacak bölümün/programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da ÇAP’a başvurabilirler.
(3) Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunca önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur.
(4) Özel yetenek sınavı olan bir bölümde/programda ÇAP yapılacak ise öğrencinin, girişte özel yetenek sınavını başarması gerekir.
(5) İkinci anadal programına başvuran öğrenciler, başvurdukları bölüm/program için
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya ilgili birimler tarafından önceden belirlenmiş özel şartları sağlamalıdır.
(6) Kayıtlı olduğu önlisans veya lisans bölümünden/programından başvurduğu tarih
itibari ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00
olan öğrenciler ikinci anadal diploma programına;
a) Anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise
dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında,
b) Anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise
üçüncü yarıyılın başında
başvurabilir.
(7) ÇAP için başvurular, birinci ve ikinci anadal fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına yazılı olarak yapılır. Kabul edilen öğrenciler, her iki anadala birden ders kayıtlarını
yaptırırlar. ÇAP için başvuru takvimi Senato tarafından belirlenir.
(8) En fazla iki programa ÇAP başvurusu yapılabilir. Birinci öğretim programı öğrencileri ikinci öğretime veya ikinci öğretim programı öğrencileri de birinci öğretim programlarına
başvurabilir. Ancak, birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
Programın yürütülmesi/uygulanması
MADDE 7 – (1) Çift anadal programları ilgili bölümün/programın önerisi ile ilgili
kurul tarafından her iki programda öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine kadar
ÇAP danışmanları tarafından izlenir.
(2) ÇAP’a kabul edilen öğrenciler için her iki programın ÇAP danışmanları ilgili programların AKTS’sini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme kazanımlarını
değerlendirerek öğrencinin çift anadal ders planını hazırlarlar. Bu ders planında, hem birinci
anadal hem de ikinci anadalda öğrencinin alması gereken tüm dersler yazılır. Her iki anadalın
ÇAP danışmanları tarafından onaylanan bu ders planları ikinci anadalın ilgili bölüm/program
ve yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Yönetim kurulunca onaylanan ders planı,
daha sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu ders planı hazırlandıktan sonra öğrencinin
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herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi bir ders alma isteği değerlendirmeye alınmaz. Her iki anadaldan birinde Senato tarafından onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı sürece hazırlanan çift anadal ders planında değişiklik yapılamaz.
(3) Çift anadal önlisans/lisans programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak
kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip
olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Öğrencinin ikinci anadal programından alacağı herhangi bir ders, birinci anadal programında muaf tutulamaz veya herhangi bir dersin yerine sayılamaz. Çift anadal programında kayıtlı öğrencilerin alan dersleri, çift anadal programındaki
alan yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenir. Anadalında yer alan ve iki program içinde ortak
olarak kabul edilen genel kültür gibi alan dışı derslerin AKTS kredileri toplamı dahil edilerek
bulunan AKTS kredisi her bir program için; önlisans programlarında 120, lisans programlarında
240 olmalıdır.
(4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programında da, okudukları bölümün
ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler. Ancak çift anadal programı öğrencileri, her bir anadalda
ayrı ayrı bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler.
(5) ÇAP öğrencileri, ikinci anadal bölüm/program başkanının onayı ile derslerinin ve
sınavlarının çakışması durumunda ikinci anadalı yaptıkları bölümün/programın birinci ya da
ikinci öğretim programından ders alabilir ve diğer öğretim sınav programında ilgili dersin sınavına girebilir. Buna rağmen sınav programlarının uygun olmaması durumunda bu öğrenciler
için ikinci anadalı yaptıkları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ayrı bir sınav takvimi de
belirlenebilir.
(6) Ara sınavlar için herhangi bir nedenle sağlık raporu alan bir öğrenci, her iki anadaldan da raporlu sayılır. Benzer şekilde izinli ya da mazeretli olarak yapılan değerlendirmeler
her iki anadalı da kapsar.
(7) Her iki anadalda İngilizce destekli eğitim yapılmakta ise ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu aranmaz.
(8) Türkçe eğitim yapan bir anadaldan, İngilizce destekli eğitim yapan ikinci anadala
geçmek isteyen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri ön koşuldur. Senato tarafından belirlenen esaslara göre dil yeterliğini belgeleyen adaylar arasında, GNO dikkate alınarak sıralama yapılır. ÇAP kontenjanı dolmaması halinde, dil yeterliğini sağlayamayan adaylara, kendi imkanları ile dil yeterliğini sağlamaları için bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde
dil yeterliğini veremeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. İkinci anadal ÇAP danışmanı
tarafından ikinci anadalda %30 İngilizce ders alma koşulu sağlanacak şekilde öğrenciye çift
anadal ders planı hazırlanır. Ders planında ikinci anadalın yapıldığı lisans programına kayıtlı
öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları İngilizce dersin AKTS eşdeğerinde dersin, ÇAP
yapan öğrenci tarafından alınması sağlanır.
Başarı değerlendirme ve kayıt silme
MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün/programının önlisans veya lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin birinci anadaldan mezuniyeti ÇAP
nedeni ile etkilenmez. Birinci anadaldan mezun olan öğrenciye birinci anadal önlisans/lisans
diploması verilir. Öğrencinin ikinci anadaldan mezuniyet diploması, ancak devam ettiği birinci
anadal programından mezun olması halinde verilir.
(2) ÇAP öğrencilerine, istedikleri takdirde, birinci anadal ve ikinci anadal programları
için ayrı ayrı öğrenim belgesi verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece öğrencinin o anadala
ait aldığı dersler gösterilir. İkinci anadaldan alınacak olan not durum belgesinde, öğrencinin
ÇAP programına başladığı anadaldaki muaf tutulduğu dersler de gösterilir.
(3) Öğrencilerin, her yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl)
sonunda bölümlerin/programların ÇAP danışmanları tarafından, birinci anadaldaki yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl) sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Önlisans veya lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda yıl) sonu itibarı
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ile birinci anadala ait GNO’nun en az 2,50 olması şartı aranır. Ancak tüm ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin birinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,00-2,49
arasında olabilir. GNO’su 2,00-2,49 arasında kalan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Genel not
ortalaması ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından
ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.
(4) Birinci anadal GNO’su 2,00’ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından
kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
(5) Öğrenciler, çift anadal programından kendi isteği ile ayrılabilir.
(6) İkinci anadal programından iki yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda iki yıl) üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı
silinir.
Özel öğrenci
MADDE 9 – (1) Geçerli mazereti ilgili kurul ve Senato onayı ile kabul edilen ÇAP öğrencisi, en fazla bir yarıyıl (yıllık ders planı uygulayan bölümlerde/programlarda bir yıl) başka
bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak devam edebilir. Ancak birinci anadal programından mezun olan ÇAP öğrencisi, başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak
devam edemez.
Proje, staj, bitirme çalışması ve işyeri eğitimi uygulamaları
MADDE 10 – (1) ÇAP’ta hem birinci hem de ikinci anadala ait proje, staj ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunlu olup muafiyeti yapılamaz. İşletmede Mühendislik/Mesleki Eğitim (İME) uygulamalarının eşdeğerliği ve ikinci anadalda hangilerinin, hangi içerikte
ve sürelerde yapılması gerektiği, öğrencinin ikinci anadal yaptığı bölüm/program tarafından
önerilir ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Mezuniyet
MADDE 11 – (1) ÇAP’taki başarı ve mezuniyet koşulları bu Yönetmeliğe göre belirlenir.
(2) ÇAP öğrencileri, sadece birinci anadal programında başarı sıralamasına tabi tutulur.
(3) ÇAP süresi içinde birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri,
ikinci anadala ait bölüm/program ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul tarafından yürütülür.
(4) Birinci anadaldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift anadal programını
tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci anadalı yaptığı bölümün/programın önlisans veya lisans
diploması verilir.
Katkı payı
MADDE 12 – (1) ÇAP’a tabi öğrenciler, birinci anadaldan mezun oluncaya kadar sadece birinci anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait öğrenci katkı payını
ilgili mevzuata uygun olarak öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 20/6/2016 tarihli ve 29748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (III-48.1.c)
MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin geçici 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih

: 09/05/2018

Karar No : 2018/61
Konu

: Ilgın Şeker Fabrikası
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul (Kapatılan) 62. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2014/363
KARAR NO

: 2017/431

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2017 tarihli ilamında
müĢteki Mesut Serdar ve Nuran oğlu, 26/05/1988 doğumlu, Ġstanbul, Fatih, DerviĢali Mah./köy
nüfusuna kayıtlı GÖKHAN ĠREZ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR.
2622

—————
ESAS NO
KARAR NO

: 2014/363
: 2017/431

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2017 tarihli ilamında
müĢteki Zakircan ve Camile oğlu, 1985 doğumlu, ġEVKET TOKDABAYEV tüm aramalara
rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR.

2623

—— • ——
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2016/602
KARAR NO

: 2018/42

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin
yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/02/2018 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi
gereğince 80 TL ADLĠ PARA, 10 AY HAPĠS (Tecilli) cezası ile cezalandırılan Mohammadalı ve
Tsolmaz oğlu, 22/09/1986 Khoy/ĠRAN D.lu ASGAR TAGHIZADEH tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, gıyabi karar ve istinaf baĢvurusu tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
kararın tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı
baĢvuru ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın
kesinleĢeceğine 06.02.2018 tarihinde karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR.
2717
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2017/251
KARAR NO : 2018/44
Basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
25/01/2018 tarihli ilamı ile sanık AyĢe Hıdır'ın 5237 S.TCK'nun 86/2, 5237 S.Y.nın 61, 62,
TCK'nun 52/1-2-3-4 maddeleri 2.000 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiĢ ve
olayın katılanı bulunan Kenan ve Zöhre kızı, 11/09/1987 doğumlu, Bursa, YeniĢehir, Yılmaz
Mah./köy nüfusuna kayıtlı SERAP AYKUT tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verildiği, ĠLAN OLUNUR.
2618

—— • ——

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2017/473
KARAR NO : 2018/31
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,
Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
01/02/2018 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına
karar verilen Ġsmail ve Meryem oğlu, 20/11/1966 doğumlu, ġanlıurfa, Hilvan, Buğur Mah./köy
nüfusuna kayıtlı ĠBRAHĠM KIK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR.
2619

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2010/128
KARAR NO : 2016/178
Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve
karar numarası yazılı 14/04/2016 tarihli ilamı ile 204/1, 157/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPĠS,
ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1
YIL HAPĠS, 100 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Yunes ve Necmi oğlu, 1959 doğumlu,
Ġran uyruklu AYDIN GHAFFARY tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR.
2620
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ZĠRAĠ MÜCADELE ĠLACI SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı ĠĢletmelerimiz ihtiyacı olan 3 (üç) kalem zirai mücadele ilacı
satın alınacaktır.
Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL
karĢılığında temin edilebilir.
Ġhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22.05.2018 Salı günü saat 14.30’a kadar
TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir.
Ġhale aynı gün ve saatte Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel : (0312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0312) 417 78 39
4118/1-1

—— • ——

MUHTELĠF SUSTA SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/223654
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 3 kalem Muhtelif Susta, teknik Ģartname ve resimlere göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24.05.2018 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
24.05.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4045/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 132

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN
2 KALEM MOTOR MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/222461
1 - Ġdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/
TÜRKĠYE
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 2 KALEM MOTOR MALZEMESĠ
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğüne 30.05.2018 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
4124/1-1

—— • ——

TAġINMAZ SATILACAKTIR
İncirliova Belediye Başkanlığından:
ĠNCĠRLĠOVA BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA SATIġA ÇIKARILACAK TAġINMAZA AĠT LĠSTE
Satılacak
Sıra
No
1

Alanı
Mahalle
Ġstiklal

Ada
0

Parsel
9430

2

m

2.111.59
m2

Niteliği
Arsa

TaĢınmazın

Geçici

Muhammen

Teminat

Ġhale

Ġhale

Tarihi

Saati

21.05.2018

11.00

Bedeli

Bedeli TL

3.500.000,00

105.000,00

TL

TL

MADDE 1 - Ġncirliova Belediye BaĢkanlığı tarafından; listede belirtilen 1 Adet taĢınmaz
satıĢa çıkarılacaktır. Ġhale, Ġncirliova Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda, Belediye
Encümenince 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a. maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖
suretiyle yapılacaktır. ġartname Ġncirliova Belediyesi Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğünden ücreti
mukabilinde alınabilir.
MADDE 2 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazın ihalesinden vazgeçme hak
ve yetkisine sahiptir.
MADDE 3 - Ġhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, Ġhale yasasında belirtilen
niteliklere haiz olan özel ve tüzel kiĢiler katılabilecektir. Ġhaleye katılabilmek için 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanunu ve bu Kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte
belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte
bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak Ģarttır.
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MADDE 4 - Ġhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı
kimseler ile 83. maddede belirtilen Ģahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye
giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiĢ ve üzerine ihale yapılmıĢ
bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmıĢ ise mukavele feshedilerek
kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 5 - Ġhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 6 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler:
Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KĠġĠLERDEN:
Ġkametgâh belgesi,
Nüfus cüzdan sureti,
Sabıka Kaydı son otuz (30) gün içinde alınmıĢ.
Geçici teminat nakit yatırma makbuzu,
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi.
Doküman Bedeli yatırmıĢ olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almıĢ olması.
B) TÜZEL KĠġĠLERDEN:
Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti
ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
Geçici teminat nakit yatırılan makbuzu,
Doküman Bedeli yatırmıĢ olması ve Belediyeden borcu yoktur belgesi almıĢ olması.
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi.
Vergi kimlik numarası veya vergi levhası
C) Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
MADDE 7 - Geçici teminat: Belirlenen muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç)
nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 8 - Kesin teminat: Ġhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap
edilerek alınacaktır.
MADDE 9 - Kesin teminat olarak Ģunlar alınır:
Tedavüldeki Türk Parası
Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
MADDE 10 - Teminatların teslim yeri: Teminatı nakit olarak ödeyecek olanlar, parayı
doğrudan Belediye’ye ödeyecek ve karĢılığında makbuz alacaklardır. Teminat olarak Banka
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz
edeceklerdir.
MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler kapalı teklif olarak 21.05.2018 Tarihi
Saat 10.30 a kadar Emlak Ġstimlak Müdürlüğüne sunulacaktır.
4122/1-1
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ĠNġAAT YAPIM KARġILIĞI, 192 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI, MEYDAN
KAFETERYA VE ZEMĠN KATTA DÜKKANLAR ĠLE MEYDAN
DÜZENLEMESĠ YAPIMI ĠNTĠFA EKSĠLTME USULÜ ĠLE
29 YIL ÜZERĠNDEN ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İncirliova Belediye Başkanlığından:
ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI
Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 Parsel ve Doğusunda
bulunan tescilsiz alan toplam 3.147,00 m² gayrimenkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince;
192 araçlık yer altı otoparkı, zemin katta dükkânlar ve meydan kafeteryalar Yükleniciye
ait olmak üzere,
2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık yer altı otoparkı, zemin katta dükkânlar ile meydan
düzenlemesi yapımı için 29 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.
ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ
Madde 2 - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30
ve 13.30-17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37
adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3.katındaki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde
görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karĢılığı temin edilebilir.
Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler istenilen belgeleri dıĢ zarf içerisine
koyarak zarfın yapıĢtırılan yeri kaĢelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Ġncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne
teslim etmeleri gerekmektedir.
ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ
Madde 3 - ĠĢin ihalesi 21/05/2018 günü, Saat 15.00’da Ġncirliova Belediyesi 1. Katta
bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı
Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif
usulüne göre yapılacaktır.
ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ
Madde 4 - Ġhaleye konu iĢin tahmini inĢaat maliyeti bedeli 9.488.205,00 TL (Dokuz
milyon dört seksen sekiz bin iki yüz beĢ)’ dir.
TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR
Madde 5 - a) Geçici Teminat:
Bu iĢin inĢaata iliĢkin geçici teminatı, bu Ģartnamenin 4. maddesinde belirtilen
muhammen bedelin % 3'ü olan 284.646,15 TL (Ġki yüz seksen dört bin altı yüz kırk altı bin TL,
on beĢ kuruĢ)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri
verilir.
b) Kesin Teminat:
ĠnĢaata iliĢkin kesin teminat, iĢbu Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen
bedelin % 6'sıdır.
Yüklenici, sözleĢme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını iĢbu Ģartnamede
belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak Ġdareye verecek veya Ġdarenin
göstereceği banka hesabına yatıracaktır.
TaĢınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek
kayda değer bir değiĢiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam
inĢaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artıĢ maliyeti, uygulama yılı Çevre
ve ġehircilik Bakanlığının inĢaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı
tutarında ilave kesin teminat alınır.
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Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI
Madde 6 - Ġhale teklif Ģartları idari Ģartnamede belirtilmiĢtir.
ĠHALEYE KATILACAKLARDA ĠSTENEN BELGELER
Madde 7 - Ġhaleye katılmak isteyen;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik
posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ
sureti)
2. 1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. 2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter
tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
3. 1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
3. 2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
4) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi,
(noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
5) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun ortak giriĢim
beyannamesi vermesi.
6) 284.646,15 TL’lik geçici teminat vermeleri,
7) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair yazı.
8) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.
9) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 ) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
10) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge.
Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
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TEKLĠFLERĠ HAZIRLANMASI
Madde 9 - Teklifler aĢağıdaki belgeleri ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır.
A) Ġç Zarf:
Ġç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif mektubu aĢağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler
tarafından imzalanması ve bu Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler
reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır.
A) Ġç Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli
tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi
yazılacaktır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
B) DıĢ Zarf:
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir:
a) Ġç zarf,
b) 4. Maddede istenen diğer belgele
c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
d) Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve eki ortaklık
sözleĢmesi,
DıĢ zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu
yazılarak kapatılacaktır.
TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ
Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve
saatine kadar, Ġncirliova belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.
10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.
Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup,
istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun
olması gerekmektedir.
Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 29. Maddesi
gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Ġlan olunur.
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TDLHZM - 09 TÜRKĠYE PETROLLERĠ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
TÜM ÜRETĠM SAHALARI ELEKTRĠFĠKASYON ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI ĠHALESĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/224704
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 06530 Çankaya/
ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 207 2647 ve 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr
2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 24 AY süre ile 37 Eleman, 7 adet sürücüsüz Pikap
ve 1 adet sepetli araç ile Üretim Müdürlüğüne Bağlı
Tüm Sahaların Kamp ve Ġstasyonlarındaki
Elektrifikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ĠĢidir.
b) Yapılacağı Yer
: TPAO Batman Üretim Müdürlüğü’ne bağlı mevcut
ve yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğalgaz,
karbondioksit gazı ile su üretim sahaları ve istasyonları.
c) ĠĢin süresi
: SözleĢme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 06530 Çankaya/
ANKARA
Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 22/05/2018 - Saat 14.30
4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı
görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır.
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 ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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f) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Hizmet Alımı
Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname,
i) Bu ihalede iĢ deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
j) ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir.
Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer
hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir.
ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer
ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir.
Ancak diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının
%30’undan az olamaz.
4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:
Petrol ve Gaz sektöründe Teknik Personel çalıĢtırmaya dayalı hizmet iĢleri benzer iĢ
olarak kabul edilecektir.
5 - Ġhale dokümanı;
TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı,
Ġhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Odada görülebilir ve ġartname bedeli 150,00- TL karĢılığı,
Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO:
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali Ġdareye teslim edilecektir.)
6 - Teklifler, 22/05/2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/
GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
4166/1-1

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

FITNESS SALONU KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Kadıköy Belediye Başkanlığından:
Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi 1. Bodrum katında bulunan Fitness Salonu 2886
sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 22.05.2018 Salı günü saat 14.00’da
ihale yoluyla kiraya verilecektir.
Ġhaleye katılacakların son baĢvuru tarihi ihale günü olan 22.05.2018 tarihinden bir gün
öncesi 21.05.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri
ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.
ĠġĠN TÜRÜ

: Fitness Salonu

AYLIK MUH. BED.

: 35.000,00 TL + KDV

GEÇĠCĠ TEMĠNAT

: 63.000,00 TL

ġARTNAME BEDELĠ

:

1.000,00 TL

ĠHALE GÜN VE SAATĠ : 22.05.2018 Saat 14.00’da
ĠSTENĠLEN BELGELER
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) ġirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ile idare merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi
bir makamdan Ģirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama iĢinin ilan
tarihinden sonra alınmıĢ belge,
d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı
bulunması,
g) Katılımcı yabancı Ģirket ise (c) fıkrasında yazılı Ģartlara haiz bulunması, (Türkiye’de
Ģubesi olmayan Ģirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiĢ
bulunacaktır.)
h) Ġhaleye vekaleten iĢtirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) Ġhale katılımcılarının daha önce ihale edilen iĢkolu ile ilgili benzer iĢlerde (spor salonu
iĢletmeciliği ) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmıĢ onaylı ruhsat örneği.
i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Erdemli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/58 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 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 iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
4079/1-1

—— • ——

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:
15.02.2018 gün ve 3296828 sayılı Savunma istem yazısı
Ülkü KAYA - Necdet Seçkinöz Ortaokulu Öğretmeni
"MEV GökkuĢağı Ortaokulunda 26/04/2017 tarihinde yapılan 2016 - 2017 Eğitim
Öğretim Yılı 2. Dönem sınavında 12. Salon Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine ait sınav
güvenlik poĢetini bant ile yapıĢtırdığınız
Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince "UYARMA"
cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
4075/1-1

—————

09.04.2018 gün ve 7195216 sayılı Savunma istem yazısı
Metin BOZTÜRK - Özel Jale Tezer Ġlkokulu Eski Müdür Yardımcısı
―2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı baĢında e-okul aday kayıt sisteminde 1. Sınıfta kayıtlı
olan 30.01.2011 doğum tarihli (80 aylık) 13147099313 T.C. Kimlik numaralı Ezgi GÖRCEĞĠZ'in
kaydını kayıt dönemimde sehven, 26.07.2014 tarih ve 290742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği ve 21.07.2012 tarih ve 28360 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı
olarak Anasınıfı B ġubesine indirgediğiniz,‖
Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince "UYARMA"
cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiĢtir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
4076/1-1

—— • ——

Sayıştay Başkanlığından:
BaĢkanlığımızda halen boĢ bulunan beĢ (5) üyelik kadrosu için 6085 sayılı SayıĢtay
Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından Kanunun 15 inci
maddesine göre seçim yapılacaktır.
BoĢ bulunan kadrolar SayıĢtay meslek mensupları kontenjanından olup, Kanunun 15 inci
maddesi uyarınca bu kontenjanı tamamlamak üzere meslek mensupları arasından seçim
yapılacaktır.
Seçime katılmak isteyenlerin ilk duyuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde
BaĢkanlık Makamına hitaben düzenleyecekleri dilekçeye aĢağıda yazılı belgeleri de ekleyerek
baĢvuru yapmaları gerekmektedir.
Ġlgililere duyurulur.
Dilekçeye eklenecek belgeler:
1 - ÖzgeçmiĢ (Bir A4 sayfasını geçmeyecek Ģekilde)
2 - Yeni çekilmiĢ iki adet vesikalık fotoğraf
4143/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.05.2018 Karar No: 7144
ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI

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

• MERKEZĠ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.07.2017
RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 13.203 hektar

• BÖLGESĠ

: Deniz (KSĠ)

• KAPSADIĞI ĠL

: Balıkesir

• PAFTA NUMARASI : Ġ17-c3, c4
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. ġ.’nin Balıkesir ilinde 13.203 hektarlık
Ġ17-c3, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.

4039/1-1

—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.05.2018 Karar No: 7145
ġĠRKETĠN;
• TĠCARĠ UNVANI

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

• MERKEZĠ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent, ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.07.2017
RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 49.050 hektar

• BÖLGESĠ

: Deniz (KSĠ)

• KAPSADIĞI ĠL

: Çanakkale, Balıkesir

• PAFTA NUMARASI : J17-a
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A. ġ.’nin Çanakkale ve Balıkesir illerinde
49.050 hektarlık J17-a paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ,
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve
10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi: 03.05.2018 Karar No: 7142
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI

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

• MERKEZĠ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 22.02.2017
RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 61.754 hektar

• BÖLGESĠ

: Kara

• KAPSADIĞI ĠLLER

: Adana, Osmaniye

• PAFTA NUMARASI : N35-c
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Adana ve Osmaniye illerinde
61.754 hektarlık N35-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ,
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve
10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.

4041/1-1

—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR
Karar Tarihi:03.05.2018 Karar No: 7143
ġĠRKETĠN:
• TĠCARĠ UNVANI

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

• MERKEZĠ VE
TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.07.2017
RUHSATIN:
• KONUSU

: Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 11.351 hektar

• BÖLGESĠ

: Deniz (KSĠ)

• KAPSADIĞI ĠL

: Balıkesir

• PAFTA NUMARASI : J17-b1, b2, b4
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Balıkesir ilinde 11.351 hektarlık
J17-b1, b2, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.
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Sayfa : 147

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2018/48860
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

RĠZE/Merkez

Adresi

Müftü Mah. Menderes Bulvarı

Tel-Faks

464 213 0211 - 464 213 0226

Posta Kodu

53080

E-Mail

caykur@caykur.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yüksel YEGEN
M. Kuledibi Mah. Karadeniz Cad.

Adresi

7/A

T.C. Kimlik No.

HOPA/ARTVĠN

26155195026

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

7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve

a-4734
KĠK

Kapsamı

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4116/1-1
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye
Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

İşletme

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4121/1-1
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Sinop Üniversitesi
NasuhbaĢoğlu

Adresi

Mah.

Osmaniye

Köyü Yeni Cezaevi Yanı

Posta Kodu

57000

Ġl/Ġlçe

Sinop/Merkez

Tel-Faks

0368 271 55 22 - 271 55 09

E-Mail

sksdb@sinop.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Abdullah UÇAR
Ada Mah. Taka Sok. Yücel
KardeĢler Apt. No 1/8

Adresi

Merkez/SĠNOP
T.C. Kimlik No.

42928543658

Vergi Kimlik/

8840169711

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası

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

Ay

57/20260
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4120/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4130/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4132/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4133/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4134/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4135/1-1

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4165/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 160

10 Mayıs 2018 – Sayı : 30417

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/466129
ĠSPARK-Ġstanbul Otopark ĠĢletmeleri Tic. A.ġ.

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

ĠSPARK-Ġstanbul Otopark
ĠĢletmeleri Tic. A.ġ.
Yamanevler Mah. Karacabey
Sokak No: 4
34768

Ġl/Ġlçe

Ümraniye-ĠSTANBUL

Tel-Faks

0216 635 00 00 - 216 635 00 86

E-Mail

ihale@ispark.com.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Aldeniz Turizm ĠnĢ. Oto. San. ve

Adı/Unvanı

DıĢ. Tic. Ltd. ġti.
ÇobançeĢme Mah. MithatpaĢa Cad.

Adresi

No: 32 2 34196
Bahçelievler/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik/

510216611

Mükellefiyet No
Kayıtlı Olduğu

Ġstanbul

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

Ay

644922
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. Anonim Şirketinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/466239
ĠSPARK-Ġstanbul Otopark ĠĢletmeleri Tic. A.ġ.

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

ĠSPARK-Ġstanbul Otopark
ĠĢletmeleri Tic. A.ġ.
Yamanevler Mah. Karacabey
Sokak No: 4
34768

Ġl/Ġlçe

Ümraniye-ĠSTANBUL

Tel-Faks

0216 635 00 00 - 216 635 00 86

E-Mail

ihale@ispark.com.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Aldeniz Turizm ĠnĢ. Oto. San. ve

Adı/Unvanı

DıĢ. Tic. Ltd. ġti.
ÇobançeĢme Mah. MithatpaĢa Cad.

Adresi

No: 32 2 34196
Bahçelievler/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik/

510216611

Mükellefiyet No
Kayıtlı Olduğu

Ġstanbul

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

Ay

644922
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk
Fakültesinin aĢağıda unvanları gösterilen kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel Ģartları ve ―Galatasaray Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi‖nde belirtilen Ģartları haiz olmaları
gerekmektedir.
Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, ―Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 14. maddesinde belirtilen Ģekilde, özgeçmiĢini,
Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf KoĢullarının Sağlandığına ĠliĢkin Bildirim
Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel
çalıĢma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek
Rektörlüğümüz Personel Dairesi BaĢkanlığına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen
baĢvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla
ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
ADRES: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36 34349 Ortaköy/ĠSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESĠ
ANABĠLĠM

KADRO

DALI

UNVANI

Milletlerarası
Özel Hukuk

DERECE

ADEDĠ

AÇIKLAMA
Alanında doktora ve Doçent unvanına

Doçent

1

1

sahip olmak; ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilgisine sahip olmak.
Alanında doktora ve Doçent unvanına

Anayasa

Doçent

1

1

Hukuku

sahip olmak; ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilgisine sahip olmak.
Alanında doktora ve Doçent unvanına

Ġdare Hukuku

Doçent

1

1

sahip olmak; ders verebilecek düzeyde
Fransızca bilgisine sahip olmak.

Ġlan olunur.
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen Programına 2547 Sayılı Kanun’un 26.
Maddesi ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin‖ ilgili maddeleri uyarınca, sözleĢmeli statüde
tam zamanlı Profesör alınacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde ve 2547 Sayılı Kanunun 26.
maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; özgeçmiĢlerini, yayın listelerini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik
Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans
Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek
Lisans çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet
dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek
(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın
listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri
eklenecektir.) ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde Garantör
Üniversitemiz olan Galatasaray Üniversitesi’ne (Personel Daire BaĢkanlığı) yönetmeliğin 17.
maddesinde belirtilen Ģekilde dilekçe ile Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde
yapılmayan veya posta ile yapılan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır.
ADRES:
Galatasaray Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı
Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/ĠSTANBUL
Telefon: 0 (212) 227 44 80
Program Adı

Unvanı

Açıklamalar

Adedi

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Uzmanlığını ve
Doçentliğini NöroĢirurji konusunda yapmıĢ olmak,
Elektronörofizyoloji

Profesör

1

NöroĢirurji

konusunda

Akademik

Yayınları

bulunmak, Akademik kitaplarda alanı ile ilgili
bölüm çevirileri olmak.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim
üyesi alınacaktır."

Fakülte
Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri
Fakültesi

Bölüm

Öğretim

Kadro

Üyesi

Adedi

Alanı

Özel KoĢullar
Yüksek lisans

Tıbbi Veri Analitiği,
"Endüstri

Dinamik

Dr.

Mühendisliği

Programlama,

Öğretim

(Ġngilizce)

Stokastik

Üyesi

Optimizasyon

ve doktorasını
1

Ġngilizce eğitim
veren bir
üniversitede
yapmıĢ olmak.

MÜHENDĠSLĠK VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ
ADAYLARI:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği
Ġstanbul ġehir Üniversitesi
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21
34865 Dragos, Kartal - Ġstanbul
T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 / kezbanmutlu@sehir.edu.tr
BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son
tarihli olanı dikkate alınacaktır.)
Ġstenilen belgeler:
BaĢvuru Dilekçesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,
YÖK formatında özgeçmiĢ,
Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu
adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır),
Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS Ġngilizce sınavından veya
eĢdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen Ģartlardan birinin
taĢınıyor olması),
Yayınları içeren bilimsel dosya, (Cd ile iletilebilir.)
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2018 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c)
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 2018/61 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2018 Tarihli ve 390 Sayılı Kararı ve Eki 135
65
Sayılı Genelge Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri
–– Yüksek Seçim Kurulunun 08/05/2018 Tarihli ve 397 Sayılı Kararı ve Eki 135/II
90
Sayılı Genelge Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri
–– Yüksek Seçim Kurulunun 08/05/2018 Tarihli ve 399 Sayılı Kararı ve Eki 202
Sayılı Genelge 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlk
Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde İkinci
Oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar Günü Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı
Seçiminde Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt
Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna
Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü
ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme
101
İşlemleri
–– Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Kararı ve Eki
125
Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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