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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

“ee) IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim

kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre

verilen adresi,”

“ff) Kullanıcı bilgisi: Kullanıcının internet ortamına bağlandığı IP adresi, port aralığı,

kullanıcı kimlik bilgisi, kullanım için oluşturulan hesap adı,  oturuma ilişkin başlama ve bitiş

zamanını,”

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısalt-

malar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yetkilendirme, bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkının verilmesi yo-

luyla yapılır.”
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“(7) Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alın-

mak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gerek-

lerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.

(8) Kurum, yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve

kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin

doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği

idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortak-

ların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237

sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki

suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere,

ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli ala-

nına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçak-

çılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı

veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması,

ç) Ödenmiş sermayesinin en az, Kurum tarafından belirlenen asgari tutar kadar olması,”

“d) Kurum tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda is-

tenen bilgi ve belgeleri Kuruma göndermesi,”

“a) Geçici 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, baş-

vuru sahibi şirketin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yalnızca yetkilendirme kapsamın-

daki faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli

ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek

üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş ya da ilgili ihale şartnamesinde belirtilen süre içeri-

sinde kurulacak olması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kaynak tahsisi gerektirmeyen elektronik haberleşme hizmetini sunmak, şebekesini

veya altyapısını kurup işletmek için bildirimde bulunan şirket, yetkilendirme şartlarını sağlamış

olduğunun Kurum tarafından kendilerine bildirildiği tarih itibariyle yetkilendirilmiş sayılarak

işletmeci statüsü kazanır ve Kurum tarafından belirlenen ve Kurumun resmi internet sitesinde

yayımlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sü-

relerindeki Bildirim Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçermeyen Hizmetler bölümünde

yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir. Kurum resmi internet

sitesinde güncel olarak yayımlanan işletmeci listesinde söz konusu işletmeciye ilişkin gerekli

bilgileri yayımlamak suretiyle kayıtlama işlemini gerçekleştirir. Kayıtlama işletmecinin Ku-

ruma kayıtlı olduğu süre boyunca geçerlidir.

(3) Kurum, bildirimin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığını teyit eden

ve işletmecinin hak ve yükümlülüklerini içeren bir yazıyı işletmeciye gönderir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik

haberleşme hizmet, şebeke ve/veya altyapıları için kullanım hakkı ücretinin ilgili hesaba yatı-

rıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmasını mü-

teakip başvuru sahibine Kurum tarafından belirlenen ve üzerinde ve/veya Ek’inde tahsis edilen

kaynakların yer aldığı kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Usulüne uygun başvuru, 12 nci

madde hükümlerine uygun olarak eksiksiz başvuru yapılmış ve kullanım hakkı ücretinin ilgili

hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin Kuruma sunulmuş

olmasını kapsar. Başvurular usulüne uygun başvuru kapsamındaki bilgi ve belgelerin tamam-

landığı ve bu kapsamdaki en son bilgi ve belgenin Kurum evrakına girdiği tarih sırasına göre

öncelik sırası alır. Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi düzenlenen işletmeci

kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan

“Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerindeki

Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren Hiz-

metler” bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) İşletmeci, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net

satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Bu ücrete esas olan matrah, işletme-

cinin yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

(2) Kurum, pazar analizi, düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, işletmecilerin

denetlenmesi, teknik izleme ve denetleme hizmetleri, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği,

uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idarî giderlerin-

den kaynaklanan masraflara katkı amacıyla uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, iş-

letmecilerden alınacak anılan idarî ücret oranını işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde

beşini geçmemek üzere arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. 

(3) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı

takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına yatırılır.

(4) İdari ücrete konu yıl içinde ilk defa yetkilendirme almış olan işletmecilerin, yetki-

lendirilmeye sahip oldukları döneme ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza at-

maya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablola-

rını, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Kuruma gönder-

meleri gerekir. Bununla birlikte, söz konusu işletmecilerin anılan belgeleri yetkilendirmenin

yapıldığı yılı takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermemeleri halinde; işlet-

mecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyanname-

sinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları esas alı-

narak idari ücret hesaplanır. İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üzerinden

yapar.

(5) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeciler, iptal/devir tarihinden iti-

baren bir ay içerisinde ödemede bulunmamışlar ise, bir önceki yılın net satışları ile yetkilen-

dirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada

belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.
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(6) Beşinci fıkrada anılan işletmeciler, idari ücretin ödenmesine esas döneme ait vergi

dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı

gelir tablosu, Kurum tarafından istenen diğer onaylı mali tablolar ile yapılan ödemeye ilişkin

makbuzu iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma göndermekle yükümlü olup

anılan belgelerin iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma gönderilmemesi ha-

linde, işletmecinin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi

Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları

esas alınarak idari ücret hesaplanır.  İşletmeci, idari ücret ödemesini hesaplanan bu tutar üze-

rinden yapar.

(7) Üçüncü ve beşinci fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin iş-

letmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule

göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. 

(8) İşletmecilerden, haziran ayı sonu itibari ile uygulanacak söz konusu faiz ile birlikte

alınacak idari ücreti eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödemeyenlerin yet-

kilendirmesi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın eylül ayı sonu itibari ile iptal olmuş kabul

edilir. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra Kurumca tespit edilmesi halinde, tespit edilen

eksik miktarı, Kurum tarafından bildirilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde faizi ile bir-

likte ödemeyen işletmecilerin yetkilendirmesi, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal ol-

muş kabul edilir. Ancak Kurum, ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden

ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine

ilişkin yetkilendirmelerin bu fıkrada yer alan gerekçelerle iptali hakkında Bakanlığın görüşünü

alarak karar verir.

(9) Beşinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen sürelerde kısmen veya tamamen ödenmeyen

idari ücret tutarları,  Kurumun bildirimi üzerine, faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri

uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

(10) Aksi ilgili ihale şartnamesinde belirtilmedikçe, sayısı sınırlandırılmış kullanım

hakkı ile yetkilendirilen işletmeciler, idari ücret bakımından bu maddedeki yükümlülüklere ta-

bidir. 

(11) Kurumla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak Kurum masraflarına katkı

payı ödeme yükümlüsü olan işletmeci ayrıca idari ücret ödemez.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç)

bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İşletmecinin, kullanım hakkının devam ettiği her yıl Ocak ayının bitimini takip eden

iki aylık süre içinde kullanım haklarını kısmen veya tamamen Kuruma iade etmesi halinde,

iade edilen söz konusu kaynaklara ilişkin olarak mevcut mevzuat hükümleri uyarınca kıst ücret

ve 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar gecikme

faizi alınır.

b) İşletmecinin söz konusu iki aylık süre içerisinde kullanım hakkı ücretlerini ödeme-

mesi neticesinde kendisine tahsisli tüm kullanım haklarını yitirmesi halinde, anılan sürenin so-

nuna kadar işletmecinin Kuruma ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim kapsamında su-

nulabiliyor ise sadece bildirim kapsamında kaydı devam eder, talebin olmaması halinde ilgili

yetkilendirmesi iptal olmuş sayılır.”

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2016 – Sayı : 29739



“ç) İşletmecinin, söz konusu iki aylık süre içinde eksik ödeme yapması durumunda,

hangi frekans ve/veya numara kaynağına ilişkin ödeme yapıldığının belirsiz olması ve bu du-

rumun işletmeci ile yapılan yazışmalar neticesinde de açıklığa kavuşturulamaması halinde,

ödemesi eksik yapılan frekans ve/veya numara kullanım haklarının tamamına ilişkin kullanım

hakkı ücreti ödenmemiş kabul edilerek söz konusu frekans ve/veya numara kaynaklarının ta-

mamının kullanım hakları iptal edilir. Bu durumda anılan sürenin sonuna kadar işletmecinin

Kuruma ilettiği talebi üzerine ve ilgili hizmet bildirim kapsamında sunulabiliyor ise sadece

bildirim kapsamında kaydı devam eder, talebin olmaması halinde ilgili yetkilendirmesi iptal

olmuş sayılır.”

“(5) İptal edilen kullanım hakkına ilişkin olarak Ocak ayı başından itibaren üç aylık

dönem için hesaplanacak kullanım hakkı ücreti (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), bu

ücretin 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı kadar faiziyle

birlikte Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil olunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç),

(d), (f), (g), (l), (n), (s), (ş) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kap-

samında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve

eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür. İşletmeci, yetkilendirme

başvurusunda istenen bilgi ve belgelerden;

1) Ticaret sicil gazetesinde yer alan ana faaliyet alanındaki değişiklikleri,

2) İşletmecinin unvanı, resmi yazışma adresi, elektronik tebligat yapmaya elverişli ka-

yıtlı elektronik posta adresi, ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi numarası, vergi dairesi

ve numarasındaki değişiklikleri,

3) İşletmeciyi Kurum nezdinde idare ve temsile yetkili kişilerde meydana gelen deği-

şiklikleri,

4) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile

yetkili kişilerin adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu ortakların ve temsile yetkili

kişilerin değişmesi halinde yeni ortakların ve temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri,

5) Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az

yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların adli sicil belgelerindeki değişiklikler ile söz konusu

ortakların değişmesi halinde yeni ortakların adli sicil belgeleri,

ve değişiklikleri tevsik eden belgelerin asıllarını ya da noter onaylı örneklerini; resmi

yazışma adresi ve elektronik tebligat yapmaya elverişli kayıtlı elektronik posta adresindeki de-

ğişikliklerin yapılmasını müteakip bir hafta içerisinde, diğer değişikliklerin yapılmasını mü-

teakip bir ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum nezdinde şirketi idare ve tem-

sili yetkili kişilerde değişiklik olması halinde güncel imza sirküleri veya noter onaylı imza be-

yannameleri ile birlikte söz konusu kişilerin yetkilerini belirtir gerekli belgelerin Kuruma ile-

tilmesi gerekir. Ayrıca, işletmeci, bildirim veya sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı baş-

vuru formunda yer alan bilgileri her yıl Mayıs ayı sonuna kadar; söz konusu formların ekinde

yer alan belgeleri ise 2020 yılında başlamak üzere her beş yılda bir, ilgili yılın Mayıs ayı içe-

risinde Kuruma tekraren göndermekle yükümlüdür.
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b) Yetkilendirmenin devri: İşletmeci, yetkilendirmesini devretmek istemesi halinde,

ekinde yetkilendirmeyi devralacak olan ve 7 nci maddede öngörülen şartları taşıyan şirketin

dolduracağı, Kurum tarafından belirlenen bildirim formunun ve gerektiği hallerde kullanım

hakkı başvuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte yetki-

lendirmenin devir izni için Kuruma başvurur. Yetkilendirmeyi devralacak şirketin işletmeci ol-

ması durumunda ise bildirim formuna veya kullanım hakkı başvuru formuna gerek bulunma-

maktadır. Kurumun yetkilendirme devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde,

bu izni müteakip bir ay içerisinde yetkilendirmenin devredileceği şirket adına yetkilendirme

türüne göre kullanım hakkı belgesi düzenlenir veya ilgili şirket bildirim kapsamında kayıtlanır.

Kurum yetkilendirme devirlerine ilişkin incelemelerinde, yetkilendirmesi devredilen işletme-

cinin faaliyette olduğu pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını ve diğer

ilgili hususları dikkate alır. Yetkilendirmenin devri halinde, yetkilendirme tarihi olarak, eski

tarihli yetkilendirilmiş olan işletmecinin yetkilendirme tarihi esas alınır.

c) Hisselerin devri: İşletmeciler, yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri

işlemlerinden önce Kurumdan izin almak zorundadır. Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı

kapsamında yetkilendirilen işletmeci, yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri

halinde Kurumu en geç iki ay içerisinde bilgilendirir.

1) Bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin hisselerine

sahip olan şirketlerde hisse sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin sahibi bulunduğu hisselerin

devri ile ilgili hususlarda Kuruma bilgi verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) Hisselerin devredildiği gerçek kişilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde

öngörülen şartları taşıması esastır.

3) Sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkına sahip işletmecinin şirket hisselerinin ser-

maye piyasasına ilişkin mevzuata göre halka arzı durumunda 7 nci maddenin ikinci fıkrasının

(b) bendi hükmü aranmaz.

ç) Birleşme ve devralma: İşletmecinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-

nunu hükümleri çerçevesinde başka bir şirketle birleşmesi ya da başka bir şirkete devrolmak

istemesi halinde; bünyesinde birleşilecek veya devir olunacak şirketin 7 nci maddede belirtilen

şartları taşıması esas olup, birleşme veya devralma işlemi Kurum iznine tabidir. Birleşme veya

devralma işlemi işletmeci haricinde bir başka şirket bünyesinde gerçekleşecek ise, Kurum ta-

rafından belirlenen bildirim formu ve gerektiği hallerde kullanım hakkı başvuru formu ile, bir-

leşme veya devralma işletmeci bünyesinde gerçekleşecek ise, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte

ilgili işletmeci, şirket devrine veya birleşmesine ilişkin izin verilmesi için Kuruma başvurur.

Kurum şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin incelemelerinde, birleşen veya devir olunan

işletmecinin faaliyette olduğu pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını

ve diğer ilgili hususları dikkate alır.

1) Kurum tarafından birleşmeye veya devralmaya izin verilmesi halinde, söz konusu

izin bir ay içerisinde ilgililere bildirilir. Birleşme veya devralma işlemi, işletmeci haricinde bir

başka şirket bünyesinde gerçekleşmiş ise, şirket birleşme veya devir tarihinden itibaren bir ay

içerisinde Kuruma bildirilir. Bu bildirimi takip eden bir ay içerisinde, yeni şirket adına kullanım

hakkı yetki belgesi düzenlenir veya yeni şirket bildirim kapsamında kayıtlanır.
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2) Bu Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın işletmecinin başka bir şirkete dev-

rolması veya başka bir şirketle birleşmesi halinde; Kurumun idari para cezası ve diğer idari

müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı saklı kalmak kaydıyla, devralan veya bünyesinde bir-

leşilen şirketin, ilgili mevzuatta yer alan şartları Kurumca belirlenen süre içerisinde sağlaması

halinde yeni şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir veya yeni şirket bildirim kap-

samında kayıtlanır, aksi halde söz konusu yetkilendirme iptal edilir.

3) Birleşme ve devralmaya izin verilmesi halinde, ilgili hizmet türüne ilişkin yetkilen-

dirme tarihi olarak, birleşen veya devrolan/devralan işletmecilerden eski tarihli yetkilendirilmiş

olan işletmecinin yetkilendirme tarihi esas alınır.

d) Elektronik haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi: İşletmeciler,

afet halleri dahil kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri ve/veya şebekeleri arasındaki

zararlı elektromanyetik girişimin önlenmesi ve acil yardım çağrı hizmet numaralarına ilgili

mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak ulaşılabilmesi başta olmak üzere, elektronik haberleşme

şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ku-

rum tarafından acil yardım çağrı hizmet numaralarına erişim zorunluluğu getirilen işletmeciler,

söz konusu hizmeti kullanıcılarına para, jeton, ön ödemeli kart ve benzeri araç gerekmeksizin

ücretsiz olarak sağlamakla ve bu hizmetin verilebilmesi için gereken teçhizat ve sistemleri kur-

makla yükümlüdür.”

“f) Trafik bilgilerinin muhafaza edilmesi: Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti

sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,

yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile

altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bil-

gilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlü-

dür.

g) Hizmetin devamlılığı: İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda sunduğu elektronik ha-

berleşme hizmetini ve/veya kurduğu şebeke ve altyapısının işletimini durdurmadan veya hiz-

meti sunmakla yükümlü olduğu yetkilendirme alanından geri çekmeden önce abonelik sözleş-

melerindeki yükümlülüklerini ifa ettiğini ve hizmetin durdurulması veya sunulan alandan geri

çekilmesine ilişkin objektif nedenleri Kuruma bilgi ve belgeleriyle bildirir. Kurum tarafından

gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge istenebilir ve/veya yerinde tespit yapılabilir.

İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.”

“l) Yetkilendirmenin feshi veya iptali: Kurum tarafından yetkilendirilen işletmeci, iptal

ettirmek için talepte bulunduğu yetkilendirme kapsamında halihazırda elektronik haberleşme

altyapısı işletmediğini, hiçbir aboneye sahip olmadığını veya aboneleriyle ilişkisini kestiğini

ve abonelerine geçmişte hizmet sunduğu tarih aralığını beyan ederek yetkilendirmenin iptal

edilmesi için Kuruma yazılı talepte bulunabilir. Bu talepten sonra Kurum tarafından işletme-

ciden abonelerine hizmet sunduğu son beş yıllık döneme ilişkin kayıtları, abone kütük bilgile-

rini ve hizmet sunumuna ait donanımı (harddisk ve benzeri) Kurumun belirlediği şekilde gön-

derir. Ayrıca, Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi ve belge istenebilir

ve/veya yerinde tespit yapılabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu yetkilendirmeyi

iptal edebilir. İşletmecinin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali
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halinde, işletmeci Kurumun abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yü-

kümlüdür. Söz konusu iptal hallerinde, Kurum, abonelere hizmet sunulan son beş yıllık döneme

ilişkin kayıtları, abone kütük bilgilerini ve hizmet sunumuna ait donanımı yetkilendirmesi iptal

edilen işletmeciden talep eder. Kurum, bu Yönetmelikte yer alan hallerin yanı sıra, sayısı sı-

nırlandırılmış yetki belgesinde iptale ilişkin yer alan durumlarda da işletmecinin yetki belgesini

iptal edebilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın iletim yetkisi iptal edilen iş-

letmecilerin ilgili yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilebilir.”

“n) Uydu kullanımı: İşletmeci, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmet-

lerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik Kurum tarafından belirlenebilecek usul ve

esaslara uymakla yükümlüdür. İşletmeci, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite

ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan serbestçe temin etme hakkına sahiptir. Elektronik haberleşme

hizmetinin sunumunda uydu istasyonu kullanan işletmeci, kurulacak her uydu yer istasyonu

için ayrı ayrı doldurulmuş ilgili formu ve sistemde kullanılacak uydu yer istasyonuna ilişkin

bilgileri Kuruma vermekle yükümlüdür. Ayrıca,

1) İşletmeci, Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı hava taşıtlarında, ilgili yetkilendirmeleri

kapsamındaki hizmetlerin sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan elektronik haberleşme altyapı-

sını, yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerden temin edebilir.

2) Uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan ve Telekomünikasyon İletişim

Başkanlığı ile irtibatlı gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlü işletmeciler, kullanıcılarına

ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden

geçirmekle yükümlüdür.”

“s) Erişim sağlayıcılığı: İSS, GSM, GMPCS, IMT–2000/UMTS, IMT, SMŞH, HT-

GSM 1800 MTH işletmecisi ile uydu ve kablo hizmetlerine ilişkin görev sözleşmesi sahibi iş-

letmeciler gibi erişim sağlayıcı olan işletmeci, yetkilendirildiği hizmet kapsamındaki faaliyet-

lerini yürütürken 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen-

lenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili

mevzuatta yer alan erişim sağlayıcılığı ile ilgili hükümlere uymakla yükümlüdür.

ş) Arama kartları: Yalnızca yurtiçinde sunulacak elektronik haberleşme hizmetlerinde

kullanılacak arama kartlarının üzerinde hizmeti sunan işletmecinin ticaret unvanı, müşteri hiz-

metleri numarası, İnternet adresi, kartın geçerli son kullanma tarihi, TL-Kr tutarı, kartın kulla-

nım talimatı ile seri numarası bilgilerinin açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunludur. Ay-

rıca, işletmeciler internet sitelerinde, arama yapılacak işletmeciye ve  ülkeye göre belirlenmiş

dakika bilgisini ücretsiz olarak kullanıcının bilgisine sunmakla yükümlü olup, söz konusu bil-

ginin işletmecinin internet adresinde yer aldığı hususunun arama kartı üzerinde belirtilmesi

zorunludur. Yurtiçi ile birlikte, birden fazla ülkede kullanılmak üzere hazırlanmış olan arama

kartlarında yukarıda belirtilen bilgilerde değişiklik yapılması hususu Kurumun iznine tabidir.”

“y) CLI’a ilişkin yükümlülükler: 

1) CLI, boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine

tahsisli kısa numaralardan oluşacak şekilde veya bir başka aboneye tahsisli numaraların kulla-

nılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz. Yurtdışından gelen

çağrılarda CLI bilgisi olarak acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara kullanılamaz.
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2) CLI’ı boş ve eksik oluşturulmuş yurt içi kaynaklı çağrılar taşınamaz ve sonlandırı-

lamaz. CLI’ı boş olan, alfanümerik karakter içeren veya ulusal numaralandırma planında yer

alan numaralardan (acil yardım çağrı hizmetlerine ait numaralar dahil) oluşan yurtdışı kaynaklı

çağrılar taşınamaz ve sonlandırılamaz. Ancak, yurtdışından gelen ve CLI’ı dolaşımdaki mobil

numaralardan oluşan çağrılar istisnadır.

3) Kurum bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile hizmete özel

durumları belirleyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Abonelerine numara tahsis eden işletmeciler, abonelerinin kayıtlı olduğu bilinmeyen

numaralar danışma sistemini kurmak suretiyle rehber hizmeti sunma hakkına sahip olup, rehber

veritabanlarını kurmakla ve rehberlik hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla söz konusu veri-

tabanlarını rehberlik hizmeti işletmecileri ile ücreti mukabilinde paylaşmakla,”

“(3) Kullanım Hakkı çerçevesinde hak ve yükümlülük devri: İşletmecinin sayısı sınır-

landırılmamış kullanım hakkı kapsamında kullandığı frekansın ve numaranın tamamını dev-

retmek istemesi halinde, ekinde söz konusu kaynakları devralacak olan ve 7 nci maddede ön-

görülen şartları taşıyan şirketin dolduracağı, Kurum tarafından belirlenen kullanım hakkı baş-

vuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte devir izni için

Kuruma başvurur. Frekans ve numaraların tamamını devralacak şirketin işletmeci olması du-

rumunda ise kullanım hakkı başvuru formuna gerek bulunmamaktadır. Kurumun kaynakların

devrini uygun bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni müteakip bir ay içerisinde

devir alacak şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Kurum söz konusu devirlere

ilişkin incelemelerinde, ilgili pazar koşullarını, rekabet şartlarını, işletmecinin pazar payını ve

diğer ilgili hususları dikkate alır. İşletmecinin sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı kapsa-

mında kullandığı frekansın bir kısmını spektrum ticareti çerçevesinde devretmek istemesi ha-

linde, devralacak olan şirketin aynı hizmete yönelik Kurumca yetkilendirilmiş işletmeci olması

durumunda her iki işletmecinin birlikte Kuruma yapacakları başvurunun Kurumca onaylan-

masını müteakip devir işlemi gerçekleştirilir. Devralacak olan şirketin işletmeci olmaması ha-

linde ise 7 nci maddede öngörülen şartları taşıması ve bu şirketin dolduracağı, Kurum tarafından

belirlenen kullanım hakkı başvuru formunun yanı sıra Kurumca istenecek diğer bilgi ve bel-

gelerle birlikte frekansın devir izni için Kuruma başvurması gerekir. Kurumun devri uygun

bulduğuna yönelik yazılı izin vermesi halinde, bu izni müteakip bir ay içerisinde frekansın

devredileceği şirket adına kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenir. Kullanım hakkının devri

halinde, yetkilendirme tarihi olarak, eski tarihli yetkilendirilmiş olan işletmecinin yetkilendirme

tarihi esas alınır. Numara kaynağının bir kısmının devir edilmek istenmesi halinde, ilgili mev-

zuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması”

“(2) Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal

savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme

faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işlete-

bilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresinin sonuna eklenir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) GSM İmtiyaz Sözleşmesinin süresi sonunda yenilenmemesi halinde İmtiyaz Söz-
leşmesinin “işletmenin devri” başlıklı hükmü uyarınca Kuruma devri gereken tesislerden, IMT–
2000/UMTS ve IMT hizmetinin verilmesi için gerekli olanların kullanılmasına, Kurumun be-
lirleyeceği bedel ve şartlarda Kurum tarafından izin verilebilir.

2) İşletmecinin GSM hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin herhangi bir nedenle
feshedilmesi halinde, Kurum tarafından tarafı olduğu IMT–2000/UMTS hizmetine dair imtiyaz
sözleşmesi feshedilebilir, IMT hizmetine ilişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki
Belgesi iptal edilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 8 inci ve geçici 9 uncu maddeler ek-
lenmiştir.

“Başvuru şartlarına ilişkin geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecileri haricindeki

bildirim veya bildirimle birlikte sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı verilmesi suretiyle
yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm işletmecilerin 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen şartları sağladıklarını gösterir belgelerin yanı sıra 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (d) bendinde istenilen ve işletmeciye ilişkin Kurum kayıtlarında bulunmayan bilgi
ve belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Kuruma
başvurmaları gerekir. 

(2) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti işletmecilerinin, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve
belgelerle birlikte 30/12/2016 tarihine kadar Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler içerisinde istenilen bilgi ve belgelerle
Kuruma başvurmayan işletmecilerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılır.”

“Arayan numara bilgisi ve uydu hizmetlerine ilişkin geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (n) bendinin (2) numa-

ralı alt bendi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra, aynı fıkranın (y)
bendinin (2) numaralı alt bendi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra
uygulanmaya başlar.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/5/2009 27241

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/3/2010 27512
2- 9/6/2011 27959
3- 23/9/2011 28063
4- 18/11/2011 28116
5- 14/7/2012 28353
6- 26/4/2013 28629
7- 30/12/2014 29221

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             11 Haziran 2016 – Sayı : 29739



Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul

ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisans eğitim-öğ-

retimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) DNO: Dönem not ortalamasını,
b) GNO: Genel not ortalamasını,
c) İlgili yönetim kurulu: Boğaziçi Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurul-

larını,
ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) Yönetmelik: Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisans programı
MADDE 5 – (1) Bir lisans programı, lisans diploması almak için öngörülen gerekli

teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların yarıyıllara da-
ğılımı ve kredi değerlerinden oluşan sekiz yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programıdır.

(2) Bölümler tarafından yeni lisans programı açma talebi, derslerin adı, kodu, içeriği,
kredi değerleri, saat dağılımları, ön koşulları ve eş koşulları belirtilerek ilgili fakülte veya yük-
sekokul kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir dersin kredi değeri, toplam dört krediyi aşmayacak şekilde o dersin haftalık teorik
ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(4) Ön koşul dersi, bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.
(5) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.
(6) Mevcut programlardaki değişiklikler ve uygulama ilkeleri ilgili fakülte veya yük-

sekokul kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(7) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları da bu Yönetmelik esaslarına

göre yürütülür.
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Lisans programına kabul
MADDE 6 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile Yükseköğretim Kurulu yönetmelikleri ve kararları çerçevesinde Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yurt dışından öğrenci başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Kurum içi veya kurum dışı yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Boğaziçi Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir.
(2) Bir lisans programına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil se-

viyelerinin yeterli olduğunu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önerilerek Senato tarafın-
dan kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler ilgili programa kayıt yaptırabilirler.

(3) Dil seviyelerinin yeterli olduğunu belgeleyemeyenler, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca dil öğrenimi görürler.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki li-

sans programlarının normal süresi sekiz, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programla-
rının normal süresi on yarıyıldır.

(2) Azami süre, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç lisans programları
için on dört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on sekiz yarı-
yıldır. Bahar yarıyılı sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak
mezun olmalarına imkan tanınır.

(3) Öğrencilerin, süreye sayılmaksızın alınan izinler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt
yenilememe nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(4) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen ya-
rıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl olarak

düzenlenir.
(2) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde

de ders alabilirler. Yaz döneminde eğitim-öğretim, 5/4/1996 tarihli ve 22602 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre düzen-
lenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenip ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz döneminde açılacak dersler, ilgili akademik birimler tarafından
belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, bölüm-
lerin önerisiyle Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 10 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Kayıtların kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yurt içindeki bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise denkliği kabul

edilen yurt dışındaki bir kurumdan mezun olunduğunu gösterir diplomaya sahip olmak.
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b) İlgili mevzuatla öngörülen mali hususlarla ilgili işlemleri tamamlamak.
c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.
(3) Üniversiteye kayıt için gerekli belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görü-

lerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin işlemler adayın
beyanına dayanılarak yapılır.

(4) Sahte veya eksik belge verdiği ya da gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan an-
laşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz ko-
nusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü
iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(5) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi ol-
ma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yarıyıl kaydı
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde ka-

yıtlarını yenilemekle yükümlüdürler.
(2) Yarıyıl kaydının yapılabilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin

akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getirilmesi gerekir.
(3) Kayıtlı bulunduğu programın önerisiyle her öğrenciye, ilgili yönetim kurulu tara-

fından bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, öğrenciyi her yarıyılda
alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir, yönlendirir, yarıyıl kaydını değerlendirir. Öğrencinin
akademik yarıyıl kaydı, oluşturduğu program için danışman onayını alması durumunda kesin-
leşir.

(4) Akademik kaydını tamamlamış öğrenci akademik takvimde ilan edilen ders ekle-
me-bırakma dönemi içinde danışman onayı ile ders programında değişiklik yapabilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili yö-
netim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvimdeki ders
ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler. Özel durumlarda Üni-
versite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

(6) Kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin ya-
rarlandığı haklardan yararlanamazlar.

(7) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl kayıtsız olarak ara veren öğren-
cilerin programlarına yeniden kayıt yaptırabilmeleri için dil yeterliklerini 7 nci maddede yer
alan esaslara göre tekrar belgelemeleri gerekir.

(8) Dört eğitim-öğretim yılı/sekiz yarıyıl üst üste kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin
Üniversite ile ilişikleri, ilgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ke-
silir.

Ders programı
MADDE 12 – (1) Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği ders programı ve bunda yapıla-

bilecek değişiklikler, bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, danışmanın onayı
ile kesinleşir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulundan karar istenir.

(2) Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıkla-
rında almak zorundadır. Bu öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken ders-
leri bırakamaz, almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç
fazla ders yükü alamazlar. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(3) Ön koşulu olan dersler bu koşul tamamlanmadan alınamaz. Ancak özel durumlarda
dersi veren öğretim elemanının onayı ve hem dersi açan, hem de öğrencinin bağlı bulunduğu
ilgili yönetim kurulu kararıyla ders ön koşulsuz olarak öğrencinin kayıtlarına işlenebilir. Bu
karar sadece ilgili dönem için geçerlidir.
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(4) Senato tarafından onaylanmış program müfredatının son iki yarıyılında tamamlan-
ması öngörülen azami kredi yükü dışında kalan asgari mezuniyet kredi yükünü tamamlamış
öğrenci son sınıf statüsünde sayılır.

(5) Lisans öğrencilerinin 500 kodlu ders alabilmeleri için son sınıf öğrencisi statüsünde
olmaları gerekir. Özel durumlarda ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(6) Lisans öğrencileri 600 kodlu dersleri alamaz.
Kredi yükü
MADDE 13 – (1) Kredi yükü, bir yarıyılda kredili alınan derslerin kredilerinin topla-

mıdır.
(2) Kredi yükü, herhangi bir yarıyılda 15 krediden az olamaz. Özel durumlarda, ilgili

yönetim kurulu kararıyla kredi yükü 11 krediye kadar düşürülebilir.
(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programındaki dersleri kredisiz alamazlar. Prog-

ram dışı dersler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre danışman onayı ile
kredili veya kredisiz alınabilir. Kredisiz alınan derslerin kredi ve notları ortalama not hesapla-
rına katılmaz. Kredisiz alınan derslerin statüsü yarıyıl kaydı tamamlandıktan sonra değiştirile-
mez.

(4) Ortalama yarıyıl kredisi, toplam mezuniyet kredisinin programın normal süresine
karşılık gelen yarıyıl sayısına bölünerek ve en yakın tam sayıya tamamlanarak bulunur.

(5) Öğrenciler bir yarıyılda fazla kredi yükü olarak, kredisiz alınan dersler hariç, orta-
lama yarıyıl kredisi üzerine en fazla toplam sekiz kredi değerinde ders alabilir. Fazla ders yükü
ile ilgili uygulama esasları ve özel durumlar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Son sınıf statüsünde olan öğrenciler için en az kredi yükü kuralı uygulanmaz.
(7) Sınamalı ve başarısız öğrencilere uygulanacak kredi yükü 30 uncu maddede yer

alan esaslara göre belirlenir.
Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin kredileri

ilgili yönetim kurulu kararı ile transfer edilerek kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlü-
lüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Ders saydırma işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Daha önce alınmış ancak bir diplomaya sayılmamış ve o kurumdan ilişkisi kesilmiş

olması koşuluyla, en az CC notu alınmış derslerin transferi ilgili yönetim kurulu tarafından ya-
pılabilir.

b) Ders saydırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin azami süre, öğrencinin lisans
programına yerleştirildiği yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlangıcını geçmemek kay-
dıyla ilgili yönetmelik ve yönergelerle belirlenir.

c) Değişim programlarına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları
derslerin transfer işlemleri en geç değişim programından döndükleri yarıyılı takip eden yarıyılın
ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

ç) Üniversitede alınmış olan dersler notlu ve kredili transfer edilir.
d) Bir başka yükseköğretim kurumunda alınmış olan dersler P notu ile kredili olarak

transfer edilir. Derslerin kapsamının Üniversitenin programlarıyla aynı ancak kredilerinin farklı
olması durumunda, ilgili bölüm tarafından teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri de göz önü-
ne alınarak eşdeğerliliğine karar verilen derslere, ilgili yönetim kurulunun da onayı ile eşdeğer
sayılan dersin kredisi verilir.

(3) Birinci sınıf derslerinden muafiyet esasları Senato tarafından belirlenir.
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Dersten çekilme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, 12, 13 ve 27 nci maddelerde yer alan hükümler saklı kal-

mak kaydıyla, lisans öğrenimi süresi içinde en fazla üç defa dersten çekilebilirler.
(2) Dersten çekilme dönemi akademik takvimde ilan edilen son ders gününden iki hafta

önce başlar ve bir hafta sürer. Dersten çekilme akademik takvimde ilan edilen bu süre içinde
yapılır.

(3) Dersten çekilme için danışman onayı gerekir.
Çift anadal programı
MADDE 16 – (1) Çift anadal programı iki ayrı lisans programının Senato tarafından

belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilere, iki ayrı diploma verilen programdır.
(2) Çift anadal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından

belirlenen esaslara göre yürütülür.
Yan dal programı
MADDE 17 – (1) Yan dal programı, Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğren-

cinin öngörülen şartları taşımak kaydıyla, Üniversite içinde başka bir lisans programında belirli
bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir yan
dal sertifikası alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Yan dal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yürütülür.

Değişim programı
MADDE 18 – (1) Değişim programı, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğre-

tim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim-öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

Sertifika programı
MADDE 19 – (1) Fakülte ve yüksekokullar lisans programlarına kayıtlı bulunan öğ-

rencilere yönelik fakülte ve yüksekokulların ilgili alanlarında sertifika programı açılmasını
önerebilir.

(2) Fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından önerilen sertifika programları Senato
onayı ile kesinleşir.

(3) Bir sertifika programı en az 21 krediden oluşur.
Özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 20 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.
(2) Özel öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen

esaslara tabidir.
İzin
MADDE 21 – (1) Kayıtlı öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla süreye sayılarak

veya sayılmadan en fazla iki yarıyıllık bir süre için izin alabilirler.
(2) Verilen izin süresinin eğitim süresine sayılması esastır. Askerlik hizmetleri için, as-

kerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilir. Ağır sağlık sorunları gibi hallerde
de ilgili yönetim kurulu süreye sayılmadan izin verebilir.

(3) Dil koşulunu yerine getirerek, bahar yarıyılında öğrenimlerine yeni başlayacak öğ-
rencilere o yarıyıl için bir kereye mahsus olmak üzere ilgili yönetim kurulu süreye sayılmadan
izin verebilir.
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(4) İzin başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. İzin süresi zo-
runlu hallerde, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(5) Öğrenciler, izin süreleri sonunda yarıyıl kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimle-
rine devam ederler. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye
dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvarlar

ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik
çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, ders notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl başında
öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(4) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yarıyıl sonu sınavı gerektirmediği
ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda bir
sınav yapılır. Bu sınavın ders notuna katkısı, dönem başında öğretim elemanı tarafından belir-
lenir ve öğrencilere açıklanır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır, ilan
edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili yönetim kurulunun önerisi
ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin son gününe kadar
değiştirilebilir.

Notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-

lendirmelerin sonunda dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir.
NOTLAR AĞIRLIK AÇIKLAMA
AA 4.00 Pekiyi
BA 3.50 İyi-Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta-İyi
CC 2.00 Orta
DC 1.50 Orta-Zayıf
DD 1.00 Zayıf
F 0 Başarısız
P - Geçer
(2) Bir dersi tamamlamak için o dersten DD ve üstü veya P notu almak gerekir.
(3) DC-DD notu alınan dersler 27 nci maddeye göre tekrar edilebilir.
(4) F notu başarısız olunan dersler için verilir. F notu alınan dersler 27 nci maddeye

göre tekrar edilir.
(5) P notu, not tipi Senato tarafından P/F olarak tanımlanmış olan bir dersin başarı ile

tamamlandığını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından veya bir başka yükseköğ-
retim kurumundan transfer edilen derslere ilgili yönetim kurulu kararı ile verilir.
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İşaretler
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin bir ders veya yarıyıldaki durumu, aşağıdaki işaretlerden

birisiyle belirlenir.
İŞARETLER AÇIKLAMA
E Tekrar sınava girer
I Eksik
NP Yarıyıl sonu sınavına girmedi
R Tekrar
NC Kredisiz
L İzinli
X Değişim programında
W Dersten çekildi
T Stajını tamamlıyor
(2) E işareti, öğrenciye DD veya F notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı

hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dö-
nemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu
notu DD, aksi takdirde F olur.

(3) I işareti, proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan ve ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenen derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü
ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından
verilir. Dersten I işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en geç iki hafta içinde
eksiklerini tamamlamak zorundadır. Süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulması
şartıyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir.

(4) NP işareti, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere ilgili öğretim elemanı
tarafından verilir. Bu durumdaki öğrencilere 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

(5) R işareti, F, DC veya DD notu alınan bir dersin kendisiyle veya başka bir ders ile
tekrarlandığını gösterir.

(6) NC işareti dersin kredisiz olarak alındığını gösterir.
(7) L işareti, 21 inci maddeye uygun olarak izinli sayılan öğrencilerin yarıyıl statüsünü

gösterir.
(8) X işareti, 18 inci maddeye uygun olarak değişim programlarında eğitim gören öğ-

rencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.
(9) W işareti, öğrencinin dersten çekildiğini gösterir.
(10) T işareti, programına ait bütün derslerini tamamladığı halde zorunlu stajını tamam-

lamamış öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu notları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğ-

retim elemanları tarafından verilerek kesinleşir ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan
edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde verilmeyen notlar ve nota çevrilmeyen
E, I ve NP işaretleri Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından F notuna dönüştürülür.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde dersin notu, dersi veren öğretim ele-
manının gerekçeli başvurusu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin
alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine
kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu
karar almaya yetkilidir.
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Sınavlara katılmama
MADDE 26 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından

birine veya birkaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu ta-
rafından belirlenen mazeret komisyonunda görüşülmek üzere, ilgili belgelerle birlikte Kayıt
İşleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(2) Mazeret başvuruları, her yarıyıl için yarıyıl sonu sınavlarının bitiminde akademik
takvimde belirtilen tarihte, mazeret komisyonu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Mazereti kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret
sınavlarına katılma hakkı verilir.

(4) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Kayıt İşleri Şube Müdür-
lüğü tarafından NP işareti F notuna dönüştürülür.

(5) Mazeret komisyonu kararının olumlu olmasına rağmen öğrencinin mazeret sına-
vında başarısız olması ya da mazeret sınavına girmemesi durumunda ilgili dersin öğretim ele-
manı tarafından F notu verilir.

(6) Uzayan hastalık gibi olağanüstü sebeplerle mazeret sınavına giremeyen öğrenci ek
süre ve sınav hakkı için dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Ders notu, ilgili yönetim
kurulu kararı ile dersin alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en
geç bir hafta öncesine kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilir.

(7) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye
uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrar-

lamak zorundadırlar. Özel durumlarda, danışmanın görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu ders
tekrarını erteleyebilir, ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(2) Öğrenciler F notu aldıkları seçmeli dersleri aynı ders veya yerine geçecek bir başka
ders ile tekrarlamak zorundadırlar.

(3) Öğrenciler, 30 ve 31 inci maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, DD
ve DC almış oldukları derslerden en çok altısını bir defaya mahsus olmak üzere danışman onayı
ile tekrarlayabilirler. Ancak, bu dersler ilk alınışlarını izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda
en çok bir tane olmak üzere tekrarlanabilir.

(4) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir ve önceki
not da akademik kayıtlarda belirtilir.

Not ortalamaları
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları her yarıyıl ve yaz dönemi sonunda ilgili

yarıyılda/dönemde aldıkları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO hesap-
lanır.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden alınmış notların karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin
kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse sıfıra, 5 veya 5’ten bü-
yükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Not tipi P/F olan derslerin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir, ancak bu ders-
lerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

(4) Kredisiz (NC) alınan derslerden alınan not ve dersin kredisi ortalama hesabına ka-
tılmaz.

(5) Öğrencinin dersten çekildiğini gösteren W işaretli derslerin kredisi ortalama hesa-
bına katılmaz.
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Başarı denetimi
MADDE 29 – (1) Başarı denetimi her yarıyıl sonunda öğrencinin GNO ve DNO’suna

bakılarak yapılır.
(2) Öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam edebilmek için GNO’larını en az

2.00 düzeyinde tutmak zorundadırlar.
Sınamalı ve başarısız öğrenciler
MADDE 30 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’ları 2.00’nin altında olan öğren-

ciler, sınamalı öğrenci sayılır. GNO’su 2.00’nin altında olan öğrencilerden, DNO’su iki yarıyıl
üst üste 2.00’nin altında olanlar başarısız öğrenci sayılır.

(2) Güz yarıyılı başındaki başarısızlık durumu yaz dönemi sonundaki GNO’ya göre be-
lirlenir. Yaz dönemi DNO’su, yarıyıl başarı denetimi hesaplarında dikkate alınmaz, ancak
GNO’ya dahil edilir.

(3) GNO’larını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde eğitimlerine devam
eder.

(4) Sınamalı öğrenciler ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz.
(5) Başarısız öğrenciler; ortalama yarıyıl kredisi üzerinde ders yükü alamaz, F tekrarının

yanı sıra ortalama yarıyıl kredisini aşmayacak şekilde DD, DC notu aldıkları dersleri tekrarla-
yabilir ve/veya en çok iki yeni ders alabilirler. Bu öğrenciler yaz döneminde F, DD, DC tekrarı
yapabilir ve en fazla iki yeni ders olmak üzere toplam üç ders veya on kredi alabilir.

(6) Başarısız öğrencilerin kredi yükü danışman onayıyla 11 krediye kadar, ilgili yönetim
kurulu kararıyla 11 kredinin altına düşürülebilir.

(7) Son sınıf statüsünde olan başarısız öğrencilere en fazla iki yeni ders alma kuralı uy-
gulanmaz.

(8) Başarısız statüde iken başka bir üniversitede özel öğrenci statüsü ile alınmış dersler,
kredili ders olarak sayılmaz.

(9) Başarısız statüde geçen süreler normal ve azami sürelere sayılır.
Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup diploma al-

maya hak kazanabilmesi için;
a) Yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi gerekir.
b) Kredili ve kredisiz aldığı tüm dersleri en az DD veya P notu ile tamamlaması gerekir.
c) Program mezuniyet kredisinin yarısından az olmamak kaydıyla, bölüm tarafından

belirlenmiş orandaki krediyi Üniversitede alınan dersler ile tamamlaması gerekir. Ancak özel
durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

ç) Programını en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekir.
(2) Azami süreleri içinde;
a) GNO’ları en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını sadece bir dersten (kredili veya

kredisiz) F notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, ilgili öğretim elemanının
görüşü alınarak bu dersleri tekrarlamadan, bir sınava girme veya bunun yerini tutacak bir aka-
demik çalışma yapma imkanı, ilgili yönetim kurulunca tanınabilir. Bu öğrencilere dersin sevi-
yesine göre en çok DD notu verilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve Yönetmeliğin diğer
hükümleri uygulanır.

b) İlgili programın tüm kredilerini tamamlamış ancak GNO’su 2.00’nin altında olan
öğrenci ilgili danışman ve yönetim kurulu onayı ile 27 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri
uygulanmaksızın DC ve DD notu aldığı dersleri mezuniyet koşullarını yerine getirene kadar
tekrarlayabilir.

(3) Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.
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Azami eğitim öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 32 – (1) Azami süreleri sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğren-

ciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Azami süre içinde lisans programını oluşturan tüm derslerin kayıtlı olarak alınmış

olması gerekir. Bu koşulu yerine getirememiş öğrencinin azami süre sonunda Üniversite ile
ilişiği kesilir.

b) Mezuniyet koşullarını sadece GNO’larının 2.00’nin altında olması yüzünden tamam-
layamamış olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca yeteri
kadar dersin yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

c) Lisans programını oluşturan tüm dersleri azami süresi içinde alan ancak başarısız ol-
duğu dersler bulunduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için 2547 sa-
yılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diploma, Onur-Yüksek Onur, Derece ve Sertifikalar

Diploma
MADDE 33 – (1) Lisans diploması, bir lisans programının tüm gereklerini yerine ge-

tirip mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
(2) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans diploması, bir lisansla birleştirilmiş tezsiz

yüksek lisans programının tüm gereklerini yerine getirip mezuniyet koşullarını sağlayan öğ-
rencilere verilir.

(3) Diplomada hangi eğitim ve öğretim programından mezun olduğu belirtilir.
(4) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan

öğrencilere Senato tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın lisans diploması
verilir.

(5) İlk dört yarıyılın zorunlu derslerinin tamamını ve programlarının toplam mezuniyet
kredisinin en az yarısını 2.00 ve üzeri GNO ile tamamlamış olup lisans öğrenimlerini tamam-
lamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir.

Onur-yüksek onur, derece
MADDE 34 – (1) Öğrenimlerini Üniversite tarafından onaylanan bir değişim progra-

mında geçirilen süreler hariç normal öğrenim süresi içinde tamamlayan ve öğrenim süresince
disiplin cezası almamış öğrencilerden GNO’ları 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur, GNO’ları
3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar. Bu süreler Üniversite tarafından onaylanan
bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi lisans programı öğrencileri için on, lisansla
birleştirilmiş yüksek lisans programı öğrencileri için oniki yarıyıldır.

(2) Dil koşulunu yerine getirerek bahar yarıyılında öğrenimlerine başlayan ve en geç
9 uncu yarıyılı sonunda mezuniyet koşulunu yerine getiren öğrencilerden, GNO’ları 3.50 ve
üzeri olanlar yüksek onur, GNO’ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur listesine alınırlar.

(3) Fakülte/Yüksekokul, bölüm sıralamasında ilk üçe girenler, öğrenimlerini, Üniversite
tarafından onaylanan bir değişim programında geçirilen süreler hariç normal süresinde tamam-
layan ve disiplin cezası almamış öğrenciler arasından belirlenir. Bu süreler Üniversite tarafından
onaylanan bir değişim programına katılan Eğitim Fakültesi lisans programı öğrencileri için on,
lisansla birleştirilmiş yüksek lisans programı öğrencileri için oniki yarıyıldır.

(4) Çift ana dal ve yan dal programlarından mezun olan öğrencilerin yüksek onur ve
onur listelerine alınma şartları Senato tarafından belirlenir.
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Sertifika
MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin sertifika almaya hak kazanabilmesi için;
a) Sertifika programına sayılan dersleri en geç ana dal programından mezuniyet tarihine

kadar tamamlaması,
b) Sertifika programına sayılan derslerin not ortalaması en az 2.00 olmak kaydıyla ilgili

sertifika programında belirtilen ortalama koşulunu sağlaması,
gerekir.
(2) Sertifika belgesi üzerine diplomada yer alan mezuniyet tarihi yazılır ve diploma ile

birlikte verilir.
(3) Yan dal sertifikası alma koşulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato

tarafından belirtilen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 19/8/2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye ka-

yıtlı olan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı
uygulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 67 nci mad-

desi uyarınca, 26/11/2014 tarihi itibarıyla kaydı olan öğrenciler yönünden azami öğrenim sü-
resinin hesaplanmasında önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/25
İşyeri : Özgüneş Taşımacılık Forklift Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Yeni Mah. 101. Cad. 5307 Sok. No:5 Akdeniz/MERSİN
SGK Sicil No : 1040194.033, 1060913.033
Tespiti İsteyen : Taşıma İşçileri Sendikası
İnceleme : Özgüneş Taşımacılık  Forklift Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Çilek Mah. Cumhuriyet Cad. No:78/A Akdeniz/MERSİN
adresindeki 1040194.033 SGK numaralı işyerinde operatörlü veya operatörsüz forklift kiralama
hizmeti yürütüldüğünden, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,
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Yeni Mah. 101. Cad. 5307 Sok. No:5 Akdeniz/MERSİN adresindeki 1060913.033 SGK

numaralı işyerinde Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile yapılmış olan alt işverenlik

sözleşmesine istinaden su taşımacılığının desteklenmesi işine özgü olarak Mersin Limanında

bulunan konteynerlerin içinin yüklenmesi ve boşaltılması işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan

işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye

ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6904 Karar Tarihi: 09/06/2016

Kurul Başkanlığının 08.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2016

tarih ve 20008792-101.01.05[31]-E.15154 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Finansbank A.Ş. tarafından, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal ku-

ruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantas-

yon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların

raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında destek/danışman-

lık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6907 Karar Tarihi: 09/06/2016

Kurul Başkanlığının 09.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2016

tarih ve 43890421-110.01.01[128.21]-E.15153 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 24.03.2016 tarih ve 6803 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Birleşim

Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yöne-

tim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin (4)

ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ KARAYOLLARI MAHALLESİ 6619 ADA  

8 PARSEL VE 10086 ADA 1 PARSELDE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR  

PAYLAŞIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

1 - “İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Karayolları Mahallesi 6619 Ada 8 Parsel ve 10086 

Ada 1 Parselde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, 

Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 

26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile 

yapılacaktır. 

2 - İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3 - İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5  34307 Halkalı 

Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk 

Lirası) yatırarak satın alabilirler. 

4 - Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 29.06.2016 tarihine ve saat 14:30’ a kadar, 

sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5  34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde 

Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye 

ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5 - Teklifler 29.06.2016 tarihinde, saat 14:30’da istekliler huzurunda İhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir. 

7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8 - İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

1. Türkiye’de tebligat için adres, 

2. Ticaret sicil gazetesi, 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılına ait), 

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
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4. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

6 - Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır) 

7 - Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

9 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

10 - Firma Deneyimi ile ilgili belgeler, 

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en 

az 40.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür 

Eğlence, konut, fabrika, vb. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme ile 

belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin 

yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak 

zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) 

karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul 

edilmeyecektir. 

11 - Mali Durum Bilgi ve Belgeler, 

İstekli bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu 

sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren aşağıda belirtilen 

belgeleri vereceklerdir. Söz konusu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olacaktır. 

Banka referans mektubu; 

20.000.000 TL’den (YirmimilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
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İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına 

bakılmaksızın bilanço veya eşdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge 

aranmaz. 

İş hacmini gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun 35.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 25.000.000 TL. den az 
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olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 

onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına 

bakılmaksızın bilanço veya eşdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge 

aranmaz. 

9 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin 

(AKSTG)’nin %2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (AKSTG)’nin %4’üdür. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 

12 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

21/06/2016 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 

geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5    34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL 

Tel: (0 212) 495 40 40 Faks: 0 (212) 495 12 95 5583/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. Bölge Müdürlüğünden: 

 KASTAMONU 

380 kV. KURŞUNLU İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 

işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı 

yolu ile yapılması işi hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/212714 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

37100 - MERKEZ / KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00 - 0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi  : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 380 kV Kurşunlu İletim Trafo Merkezinin 

İşletilmesi Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : 380 kV Kurşunlu T.M. / Kurşunlu/ÇANKIRI 

c) İşin süresi : 365 Gün  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.06.2016 saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.8.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır 

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler. 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
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b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) 

puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul 

Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı 

taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME 

TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI 

HAFTALIK ÇALIŞMA 

SAATİ 

1 Trafo Merkezli grup için 8 8 x 45 = 360 

Mesul Mühendis  1 (*) 1 x 45 = 45 

 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 

Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür 

4.3.4. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 
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ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve 

İş yönetme belgeleridir.  

İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi 

asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 

koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 - MERKEZ / KASTAMONU 

adresinden satın alınabilir. 

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

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 115,00 TL (Yüz on beş Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank 

TR 1200 0150 0158 0072 9707 7411 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 

37100 - MERKEZ / KASTAMONU Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5577/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN KAMPANYA ÖNCESİ  

REVİZYONU İLE KAMPANYA SÜRESİNCE SİLOLARA PANCAR 

BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

2 adet sabit ve 3 adet seyyar pancar boşaltma makinelerinin kampanya öncesi revizyonu 

ile kampanya süresince silolara pancar boşaltılması işi, hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma 

esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya 

pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası  : 2016/206188 

1 - İdarenin 

a) Adresi:  : Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası:  : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya süresince (Yaklaşık 3 ay) 2 adet sabit 

pancar boşaltma makinesi ile 450.000 Ton ve 3 

adet seyyar pancar boşalta makinesi ile 270.000 

ton pancarın silolara boşaltılması işi ve kampanya 

öncesi pancar boşaltma makinalarının bakım, 

onarım ve revizyon işleri 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kampanya başlangıcından 2 ay önce bakım, 

onarım ve revizyon işleri üretim kampanyası ile 

beraber toplam yaklaşık 5 (Beş) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 21/06/2016 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

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

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri 

işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA 

HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU 

İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 5633/1-1 
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MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 5 adet mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa): - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1-) Sequancer (Dizi Analizi Cihazı) 

İhale kayıt no:2016/219478 
1 Adet 24/06/2016 09:30 

2-) qPCR (Real Time) 

İhale kayıt no:2016/219503 
1  Adet 24/06/2016 10:00 

3-) Renkli Doppler Ultrasonografi 

İhale kayıt no:2016/219545 
1 Adet 24/06/2016 10:30 

4-) Belge İnceleme Cihazı 

İhale kayıt no:2016/219575 
1 Adet 24/06/2016 11:00 

5-) 8 Kapillerli DNA Dizileme Sistemi 

İhale kayıt no:2016/220661 
1 Adet 24/06/2016 11:30 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. (sadece 3 sıra nolu ihale için istenmektedir. ) 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet 

Yeri Yeterlilik Belgesi sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için istenmektedir.) 

4.3.3.2. İstekli firma veya yetkili satıcısı olduğu firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesi sunmalıdır. (3 sıra nolu ihale için istenmektedir.) 

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

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. 

Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 5687/1-1 
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JEOFİZİK KUYU ÖLÇÜM İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

Jeofizik Kuyu Ölçüm İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

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

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016 / 219348 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 06890 

Kızılcahamam / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 12 50 - 0 312 736 12 51 

c) Elektronik posta adresi : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Jeofizik Kuyu Ölçüm İşi Hizmet Alımı 55.900. Metre 

b) Yapılacağı yer : TKİ Eskişehir - Alpu Kömür Sahası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren işe başlanacak olup, işin 

süresi 01.07.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası 180 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2015 Çarşamba Günü Saat: 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-, (Yüzelli) Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 5651/1-1 

—— • —— 

TOHUM İLACI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce İşletmelerimiz ihtiyacı aşağıda etkili maddesi ve miktarları 

belirtilen tohum ilacı satın alınacaktır. 

 

İLACIN ETKİLİ MADDESİ VE FORMÜLASYONU 

MİKTARI 

(Lt/Kg) 

TESLİM 

SÜRESİ 

150 g/l PROTHİOCONAZOLE+20 g/l TEBUCONAZOLE FS 

veya 80 g/lt TRİTİCONAZOLE+40 g/lt PYRACLOSTROBİN 

Terkipli Tohum İlacı Alım İşi  

39.150 
30 Haziran 

2016 

 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale 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 22.06.2016 Çarşamba günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

Adres: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 417 78 39 5611/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-4A pafta, 254 ada, 1 parsel üzerindeki 931071 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen 3248 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1178 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2014/1662-

K.2015/1970 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Tillo Yapı 

Denetim Ltd. Şti hakkında, 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işlemi 01.06.2016 tarihli ve 12990 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5578/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 

mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

FİRMA UNVANI HYB Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

AFN SERVİS HİZMETLERİ- 

NEVİN FEDAKAR 
27-HYB-4006 

TS 12850,  

TS 10079,  

TS 10956 

16.05.2016 
Ara kontrol 

olumsuz 

RAUS OTOMOTİV İNŞ. 

PETR. TURİZM SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

27-HYB-4137 TS 13168 26.05.2016 Firma isteği 

ÖZ OTO-SİNAN ÖZ 27-HYB-982 TS 12047 24.05.2016 Firma isteği 

A Z D GAYRİMENKUL İNŞ. 

TAAH. TEKS. PETROL GIDA 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

27-HYB-3969 
TS 12820,  

TS 11939 
11.05.2016 

Üretim yeri 

değişikliği 

HFS İŞ MAKİNALARI 

TAŞIMACILIK SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ LTD. ŞTİ. 

27-HYB-4028 
TS 12510, 

TS 12578 
03.05.2016 Firma isteği 

- CENGİDOST YURTTAŞ 27-HYB-4008 
TS 10079,  

TS 10956 
10.05.2016 Firma isteği 

 5568/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ramiz ve İsmet Kayalar Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma Vakfı 

(Kayalar Vakfı) 

VAKFEDENLER: Lütfullah Kayalar, Sadullah Kayalar, Gülay Önerci, Güler Kayalar, 

Gülden Yılmaz, Gülseren Kayalar, Orhan Kayalar, Mustafa Kemal Kayalar, Candan Kayalar, 

Murat Atakan Kayalar, Ömer Volkan Ulusoy, Ramiz Volkan Kayalar, Alperen Kayalar, Serhan 

Kayalar 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2016 tarihinde kesinleşen 12/04/2016 

tarihli ve E: 2015/367, K: 2016/127 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve dışında eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yardım 

konularında ülkemiz vatandaşlarına ve kamu kuruluşlarına katkı ve yardımlar sağlayarak ülke 

insanlarımızın sağlıklı, eğitimli, nitelikli, çağdaş ve kültürlü bireyler olarak yetişmelerine kanun 

ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet etmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000-TL (iki yüz elli bin) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Sadullah Kayalar, Mustafa Kemal Kayalar, Murat Atakan Kayalar 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5612/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Alhayat Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Abdulhamid Abdullah M. Alzamil 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.05.2016 tarihinde kesinleşen, 

02.03.2016 tarihli ve E: 2015/665, K: 2016/145 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın amacı, muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek ve 

sosyal adaleti pekiştirici faaliyetlerde bulunmak suretiyle sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

sağlamak ve teşvik etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.-TL.(YüzbinTürkLirası) dır. 

YÖNETİM KURULU: Abdulhamid Abdullah M. Alzamil 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı amaçlı bir 

vakfa veya kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5613/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2011 dosya no’lu ARMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1754 dosya no’lu ÜNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1448 dosya no’lu COŞKUN Yapı Denetim Ltd. Şti., 749 

dosya no’lu STR Yapı Denetim Ltd. Şti., 697 dosya no’lu MEGA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 199 

dosya no’lu ALFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1315 dosya no’lu DİNÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1037 dosya no’lu SH Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 831 dosya no’lu KOCAELİ MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Antalya ilinde faaliyet gösteren 447 dosya no’lu KUTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 356 dosya no’lu KORAL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarih ve 13449 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 5607/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.06.2016 tarih ve 13450 sayılı Makam 

Olur’larına istinaden, 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 622 dosya no’lu FİNAL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1801 

dosya no’lu 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 802 dosya no’lu YEŞİL VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1844 dosya no’lu RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 15 dosya no’lu BUĞRA Yapı Denetim İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti., 553 dosya no’lu 1A Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 514 dosya no’lu PRATİK Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1333 dosya no’lu AMED Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1807 dosya no’lu KAPIDAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1922 dosya no’lu YDS Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1906 dosya no’lu DİDYMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Antalya ilinde faaliyet gösteren 1901 dosya no’lu MENAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1770 dosya no’lu DİCLE GRUP Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5607/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Aksu İlçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 13. İdare 

Mahkemesinin 2015/1659 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.03.2016 

tarihli ve E.2015/1659-K.2016/733 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Adalya Yapı 

Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.06.2016 tarihli ve 13426 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5608/1-1 

————— 

Nisay Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Akbayır 

Mah. Eyüpoğlu Cad. 1031 Sok. Dağtaş Apt. No: 12/A-13/B ŞANLIURFA adresinde bulunan yapı 

malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 10.01.2011 tarih 

ve 359 sayılı kararı ile verilen 234 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı 

veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun(MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 07.06.2016 tarih ve 13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5609/1/1-1 

————— 

R-Test Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin  Orta Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa 

Caddesi No:62 Soğanlık-Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 21.03.2011 tarih ve 372 sayılı kararı ile 

verilen 253 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 

talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 

24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.06.2016 tarih ve 

13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 5609/2/1-1 

————— 

Jeoset Jeoteknik Mad. Müh. Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Koru Mahallesi 2570 Sok. 

Beyazgül Sit. B Blok No: 1/96 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 sayılı 

kararı ile verilen 428 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 

sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 07.06.2016 tarih ve 13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5609/3/1-1 

————— 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Şaban AYGÖREN tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2016 tarih ve 

E.2015/840-K.2016/425 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, Şaban AYGÖREN 

(Denetçi No: 5563, Oda Sicil No: 10778) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

07.06.2016 tarihli ve 13421 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5610/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/123424 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe ANKARA / Etimesgut 

Adres Etimesgut Tel-Faks 312 298 68 32 / 312 249 10 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ÖZGÜR MÜHENDİSLİK İNŞAAT 

VE MAKİNA SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

Ali Asker ÖZTÜRK 

Adresi 
Toros sokak No: 25/12 Sıhhıye 

ANKARA  
- 

T.C. Kimlik No. - 15406108960 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6930111948 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 154059 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5632/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/123424 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe ANKARA / Etimesgut 

Adres Etimesgut Tel-Faks 312 298 68 32 / 312 249 10 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı Orhan TORAMAN - 

Adresi 
Eti Mahallesi Toros sokak   

No:25/12 Sıhhıye ANKARA  
- 

T.C. Kimlik No. 19060426514 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 363078 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5632/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5619/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5620/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5621/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5622/1-1 



11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5623/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5624/1-1 



11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5625/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5626/1-1 



11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5627/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5629/1-1 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5630/1-1 



11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5631/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016 - 136 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2016 - 2101 KAYSERİ 

Kayseri ili Talas ilçesi Merkez Mahallede Alidağı Tepesinde bulunan Maliye Hazinesi 

adına kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.04.1977 gün ve A-423 

sayılı kararı ile tescil edilen Tekçakıllı Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik 

hazırlanan kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile 1/1000 ölçekli uydu haritasının uygun 

olduğuna, sit sınırları içinde kalan baraka türü yapıların Belediyesi sorumluluğunda, Kayseri 

Müze Müdürlüğü denetiminde ivedilikle kaldırılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016 - 136 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2016 - 2102 KAYSERİ 

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Yeni Mahalle, Mersin Bahçeleri Mevkiinde, tapunun 273 ada, 

63, 64, 65 ve 67 numaralı parsellerinde bulunan taşınmazlar üzerine 100 başlık ahır, samanlık ve 

çoban evi yapılması talebine yönelik Bünyan Belediye Başkanlığının 03.03.2016 tarih, 423 sayılı 

yazısı gereği yerinde yapılan inceleme sonucu Kayseri Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca 273 ada 56 parselde tespit edilen “Mersin Höyüğünün” 1.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline edilmesine yönelik yasal süresi içinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 13.04.2016 gün 6101 sayılı; Kayseri İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 13.04.2016 gün, 1277 sayılı; Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün 14.04.2016 gün, 4739 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih, 413564 sayılı; Kayseri Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 18.04.2016 gün, 3011 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 

Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 gün, 78872 sayılı; Bünyan Belediye Başkanlığı İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün, 837 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığının 13.05.2016 gün, 7325 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörlerinin 05.04.2016 gün ve 1560 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda;  

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Yeni Mahalle, Mersin Bahçeleri Mevkiinde, 273 ada 56 

numaralı parselde tespit edilen  “Mersin Höyüğünün”, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 

taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin 

ve sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna,  sit alanını kapsayan 273 ada, 

56 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “ 1. Derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesine 

yönelik 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” kapsamında gerekli işlemlerin ilgililerince yapılmasına ve söz konusu sit alanında 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece 

arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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11 Haziran 2016 – Sayı : 29739 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 137 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 2124 KAYSERİ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyü’nde yer alan kültür varlıklarının tespiti 

amacıyla Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde kadastro harici alan 

üzerinde tespit edilen “Çalapverdi Höyüğü’nün” 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

talebinin değerlendirilmesine yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 394 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal 

süresi içerisinde verilen kurum görü yazıları (Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Müze Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarih, 551 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2016 tarih, 413024 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım 

ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 04.05.2016 tarih, 84867 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 18.05.2016 tarih ve 2308 sayılı dosya inceleme raporu okundu; 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyü’nde kadastro harici alanda yer alan, 

“Çalapverdi Höyüğü’nün” 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması 

nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit 

fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, söz 

konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, 13/03/2012 tarih ve 28232 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgililerince şerh 

konulmasına yönelik gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/25)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6904

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6907

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


