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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban
puanı üniversite senatolarınca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörleri

tarafından yürütülür.
—— • ——

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİDERLİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin gö-
revlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ULMER): Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; liderliği iyi idare, iyi yönetim ve çok boyutlu et-

kileşim için çok disiplinli bir aktivite olarak tanıtmayı kendine ilke edinmek, yönetimde ve

idarede liderliği; becerilerin kullanıldığı, değişimi özendiren ve destekleyen bir sürece katkı-

ların sağlandığı ve ortak insanlık sorunlarına yenilik içeren çözümlerin getirildiği bir beceri ve

davranış olarak değerlendirmek, liderlik hedeflerinin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için

değişik ulusal, bölgesel ve uluslararası problem çözme etkinliklerinde bulunmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Uluslararası bir danışmanlık kurulu oluşturmak ve bu kurul danışmanlığında merkez

faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar gerçekleştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği gerçekleştirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik becerileri üzerine eğitimler sunmak ve ger-

çekleştirmek.

d) Halka açık konferanslar düzenlemek.

e) Liderlik becerilerini ve davranışlarını anlatan yayınlar gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona

eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulu-

namaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere

Üniversitede çalışanlar arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere

Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına

vekalet bırakır. Vekaletin süresi altı ayı geçmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki kez toplanır. Müdür, gerekli

gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca top-

lantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin

üyeliği kendiliğinden düşer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve

eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında

çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tara-

fından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yarar-

lanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde be-

lirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre

ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunun ilgili birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi ile sınavlarda

uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitim

ve öğretim programlarında izlenecek yabancı dil eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kap-

sar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı: Hacettepe Üniversitesi yabancı dil düzey be-

lirleme ve muafiyet sınavını,

b) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,

c) İlgili birimler: Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı yabancı dil birimlerini,

ç) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Baş-

kanlığını,

d) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

g) Yeterlik Sınavı: Hacettepe Üniversitesi yabancı dil yeterlik sınavını,

ğ) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet ve Düzey Belirleme, Hazırlık Eğitim ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet ve düzey belirleme

MADDE 5 – (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri,

her akademik yılbaşında Yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil düzey belirleme ve mua-

fiyet sınavı ile belirlenir. Muafiyet sınavında başarı notu meslek olarak yabancı dil alanlarından

birini seçen öğrencilerin kayıtlı olduğu programlar ile tamamen yabancı dilde eğitim yapan

programlar için 100 üzerinden en az 65; kısmi zamanlı ve isteğe bağlı hazırlık programları için

100 üzerinden en az 55’tir.
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(2) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlarına yerleş-
tirilen öğrencilerden, düzey belirleme ve muafiyet sınavından başarılı olanlar, Yüksekokul ta-
rafından önerilen ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlar-
dan Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar ve en az son üç yılında öğretim dili
olarak belirlenen yabancı dilin anadil ve resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke va-
tandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurum-
larda tamamlayanlar yerleştirildikleri programın birinci yarıyılına veya yılına kayıt yaptırırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen öğrenciler-
den ikinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayamayanlar yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfına
kayıt yaptırırlar.

(4) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan alınan sınav so-
nuç belgelerinin son üç yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgelerin akademik takvimde be-
lirlenen ders alma-ders bırakma tarihleri bitimine kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edil-
mesi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir.

Eğitim ve öğretimle ilgili esaslar
MADDE 6 – (1) Eğitimin sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir ya-

bancı dille verildiği programlara kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programda eği-
time başlayabilmeleri için zorunlu hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans-önlisans program-
larının gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil
düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim ve öğretim programları, ara sınavlar
ve yeterlik sınavları uygulanır.

(3) İki farklı yabancı dilde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıtlı olan
öğrenciler;

a) Akademik yılın başında isteğe bağlı olarak, her iki dilin düzey belirleme ve muafiyet
sınavına girebilirler. Her iki sınavda da başarısız olmaları durumunda, Yüksekokula verecekleri
dilekçelerinde, ilk olarak hangi yabancı dil hazırlık programına devam etmek istediklerini be-
lirtirler.

b) İlk dilin hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar, ikinci dilden hazırlık progra-
mına başlamadan, ilgili dilin açılacak düzey belirleme ve muafiyet sınavına tekrar girebilirler.
Bu öğrenciler, ikinci yabancı dilin düzey belirleme ve muafiyet sınavında başarısız oldukları
takdirde, bu dilden hazırlık eğitimine başlarlar.

c) İlk yüklendikleri hazırlık programında başarısız olanlar, sınav haklarını isterlerse
ikinci dilin hazırlık programına devam ederken kullanabilirler.

(4) Üniversitenin kısmen yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptırmış
olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki muafiyet koşullarını
sağlayamamış olanlar, öncelikle Hacettepe Üniversitesi TÖMER tarafından yürütülen Türkçe
hazırlık programını üstlenmek zorundadır.

(5) Bu öğrenciler Türkçe hazırlık programını başarı ile tamamlamaları durumunda, al-
makla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlamadan ilgili dilin yapılacak olan
ilk düzey belirleme ve muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız oldukları takdirde,
yerleştirildikleri programın zorunlu olduğu yabancı dilden hazırlık eğitimine alınırlar.

(6) Yabancı dil hazırlık programını daha önce alıp başarısız olanlardan, Ölçme Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda
Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değer-
lendirilir.
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(7) Hazırlık öğrencilerinin, hazırlık programı süresince kendi bölümlerinden ders ala-
bilmelerine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(8) Hazırlık programı süresince uygulanabilecek yüz yüze, bilgisayar destekli ve uzak-
tan eğitim ile yabancı dil eğitiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Hazırlık Sınıfı, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Zorunlu hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Zorunlu hal-

lerde bu süreye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıl ilave edilebilir.
(2) Yabancı dil düzey belirleme ve muafiyet sınavında başarılı olamayanlar veya sınava

girmeyenler düzeylerine uygun programlara yerleştirilir.
Zorunlu hazırlık eğitiminde başarısızlık
MADDE 8 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonu itibariyle başarısız olan

öğrenciler takip eden akademik yılbaşında açılan yabancı dil düzey belirleme ve muafiyet sı-
navına girerler. Zorunlu hazırlık sınıfında başarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programda eği-
timlerine devam ederler. Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık durumunda;

a) Eğitimin sadece belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille ve-
rildiği programlara kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına devam etmelerine rağ-
men ikinci yarıyıl sonunda ve takip eden akademik yılbaşında yapılan yabancı dil düzey belir-
leme ve muafiyet sınavında başarısız olmaları halinde;

1) Öğrencinin talebi üzerine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka
bir üniversitede veya Hacettepe Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa,
eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilirler. Ancak
bunun için öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

2) Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan
öğrenciler, ek bir veya iki yarıyılı daha hazırlık sınıfına devam ederek veya yabancı dil bilgisini
kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler.
Bu öğrenciler ilave programa devam edip etmeyeceklerini akademik takvimde belirtilen ders
ekleme ve bırakma tarihi sonuna kadar Yüksekokula dilekçe ile başvurarak belirtmek zorun-
dadırlar.

3) Başarısız olan öğrencilere her yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavına
sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için öğrencilerin akademik takvimde
belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekir. Sı-
nırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Bu sınavlardan veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası
sınavlardan birinden Senato tarafından kabul edilen düzeyde puan alarak başarılı olan öğren-
ciler yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırlar.

b) Programında kısmen veya tümüyle yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen
fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, zorunlu hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda
veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri taktirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan
yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmasalar dahi, yerleştikleri önlisans, lisans ya da lisans-
üstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler kısmen veya tamamen yabancı dille
okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.
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İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu süre

öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin bölüm veya lisans öğretim prog-

ramlarına göre dağılımı ile açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı şube sayısı, hangi yabancı dillerde

hazırlık sınıfı açılacağı ve kontenjanlar Senato tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunanların sayısı, o yıl

için belirlenen kontenjanların üzerinde olduğu taktirde, ilgili bölümlerdeki yabancı dil hazırlık

sınıfına alınacak öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınarak

belirlenir. Ortaöğrenimini yabancı dilde eğitim veren bir kurumda yapmış olan öğrenciler ve

ortaöğrenimleri sırasında hazırlık eğitimi görmüş öğrenciler, öğrenim gördükleri dillerde açılan

isteğe bağlı hazırlık sınıfına başvuramazlar.

(4) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar yerleştirildikleri programda öğrenimlerine

devam ederler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarısız olan öğrenci de-

vam eden akademik yılbaşında yapılan yabancı dil düzey belirleme ve muafiyet sınavına girer.

Bu sınavda da başarısız olan öğrenci yerleştirildiği programa kaydını yaptırmak suretiyle öğ-

renimini sürdürür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Durumu, Sınavlar, Başarı, Değerlendirme Esasları

Devam durumu

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler

bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdür. Yük-

sekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen

öğrenciler başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 11 – (1) Yüksekokuldaki sınavlara ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar

aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı: Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin yabancı

dil düzeylerini belirlemek için her akademik yılbaşında, Senato tarafından belirlenen tarihlerde

yapılan sınavdır. Muafiyet sınavında başarı notu meslek olarak yabancı dil alanlarından birini

seçen öğrencilerin kayıtlı olduğu programlar ile tamamen yabancı dilde eğitim yapan prog-

ramlar için 100 üzerinden en az 65; kısmi zamanlı ve isteğe bağlı hazırlık programları için

100 üzerinden en az 55’tir.

b) Yeterlik Sınavları: Hazırlık yükümlülüğü bulunan öğrencilerin bir sonraki yarıyılda

lisans programlarına devam edebilmelerine olanak sağlamak için her yarıyıl sonunda yapılan

sınavdır.

c) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve

amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde ilgili birimlerin uygun gördüğü sayıda yapılan

sınavlardır. Ancak bir yarıyıldaki ara sınav sayısı ikiden az olamaz. Ara sınavlar dışında önce-

den tarihi belirtilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir.
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ç) Mazeret Sınavları: Bu sınavlar, öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul

edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle yarıyıl içinde katılamadıkları ara sınavlar yerine

yapılır. Yeterlik Sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Hazırlık programı süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan yapıla-

bilecek yabancı dil sınav ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ilke ve esaslar

Senato tarafından belirlenir.

Başarı ve değerlendirme esasları

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrencinin başarısı aşağıdaki esaslara

göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları dönem

içinde uygulanan ara sınavlar ve dönem sonunda uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu

sınavların başarı puanına katkı oranları ve yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Güz yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, ikinci yarıyıl başında kabul edilmiş ol-

dukları lisans programlarına kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise, bahar yarıyılında

da hazırlık programına devam ederler.

c) Bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılbaşında kabul

edilmiş oldukları lisans programlarına kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise bir

sonraki akademik yılbaşında yapılan düzey belirleme ve muafiyet sınavına üniversiteye yeni

kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

ç) Yabancı dil hazırlık programında başarılı olanlar ile Senato tarafından eşdeğerliği

kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar, kendi eğitim ve öğ-

retim programlarının birinci ve ikinci yarı yıllarında yer alan zorunlu yabancı dil derslerinden

bu notlarla muaf tutulurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 28/9/2012 tarihli ve

28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 16/10/2010 tarihli ve 27731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu : Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez : Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür : Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör : Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite : Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın,

etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi
için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak.

b) Bilimsel araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleşmesini
sağlamak, resmi ve özel kuruluşların isteği üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık
hizmeti vermek.

c) Deney hayvanı kullanılacak araştırma, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm
elemanlara deneysel tıp araştırma ve uygulamalarına ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek,
sertifikalar vermek, yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde ta-
kip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak.

ç) Veri ve bilgi dokümantasyon birimi kurmak, yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak.
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d) Konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer ku-
rumlarla işbirliği yapmak ve kısa yada uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek
yada bu amaçla gönderileni kabul etmek.

e) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilke-
lerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Tıp Fakültesinde, deneysel tıp araştırmaları konularında çalı-

şan, uluslararası bilimsel indekslerde yayımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması olan pro-
fesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görev-
lendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevde olmadığı hallerde yardımcılarından biri, yardımcılar da bulunmaz
ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre, süresi altı ayı geçmemek üzere, vekâlet edebilir.
Müdürün görevinin son bulması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir
(4) Müdür, en az biri Tıp Fakültesinden olmak üzere, uluslararası bilimsel indekslerde

yayınlanmış en az üç deneysel tıp araştırması olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki
müdür yardımcı seçer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Yönetim Kuruluna başkalık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına ve deney hayvanla-

rında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu
konuda yönlendirmek.

d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve
denetlemek.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek.
f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapa-

rak, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek
faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak
sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen toplam on bir üyeden oluşur:
a) Yönetim Kurulunda; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Rektör

tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalı-
şan, uluslararası bilimsel indekslerde yayımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması bulunan
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Tıp Fakültesi kadrolu elemanlardan dört üye ile Üniversitenin Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner
veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinde kadrolu öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam on bir üye bulunur.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması
halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir kez Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağ-

lamak.
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak

sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider dağılımı ve kullanım şekille-
rini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-
lemek.

f) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu: Rektörün veya Rektörün görevlendirdiği bir rektör

yardımcısının başkanlığında, Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin
Dekanları ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. Mü-
dürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda merkezin faaliyet-
lerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, genel idari hizmetler ve yardımcı hiz-

metler sınıfındaki elemanları, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1200-3 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
11 Kasım 2012 

PAZAR 
Sayı : 28464 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Nazilli 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Dosya No : 2007/270 

Karar No : 2012/151 

Davacı : K.H. 

Müşteki : İSMET TOZLUTAŞ 

Sanık : HALİM YAVUZ-Rahmi ile Şadiye'den olma, 01/01/1965 Bafra 

d.lu, Samsun İli Bafra İlçesi, Koşu Mah. nüfusuna kayıtlı 

40726953174 T.C. Kimlik nolu 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasında yapılan 

yargılaması sonunda; 

Sanık Halim Yavuz'un yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 86/1, 86/3-e,87/2-b 

maddeleri uyarınca 9 yıl hapis ve 5237 sayılı TCK.nun 53/1-a,b,d,e maddesindeki hakları hapis 

cezasının infazı tamamlanıncaya kadar , 53/1-c maddesindeki hakkı şartla tahliye tarihine kadar 

kullanmasından yoksun bırakılmasına, adli emanetin 2005/560 sırasında kayıtlı boş kovanın 

TCK.nun 54.maddesince müsaderesine ve toplam 226,65 TL yargılama giderinin sanık Halim 

Yavuz'dan tahsiline ilişkin karar verildiği, verilen bu kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ 

edilemediğinden; 

7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 

kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış 

sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 8499 

—— • —— 
Konya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/65 

Karar No : 2009/335 

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık, Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 05/05/2009 tarihli ilamı ile 142/1.f, 203/1 maddesi gereğince 1 YIL 

8 AY HAPİS, 5 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Meryem oğlu, 20/03/1972 

doğumlu, Konya, Yunak, Hatırlı mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN KULA tüm aramalara 

rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 8553 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

450.000 ADET ASİTSİZ GÖMLEKLİK KAĞIT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ihtiyacı 

450.000 adet asitsiz gömleklik kağıt ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

numunesine uygun olarak. Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin tümüyle iptali halinde, ihale doküman bedeli ilgili firmaya İade edilecektir. 

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

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

birlikte Teknik Şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firma numunelerinin istenilen 

şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu 

inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun 

bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri 

uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

9 - Numuneler Genel Müdürlüğümüz III No'lu Satın Alma Daire Başkanlığında 

görülebilir. 8868/1-1 



11 Kasım 2012 – Sayı : 28464 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

ORHANELİ TERMİK SANTRALI, KAZAN, TÜRBİN VE KÖMÜR ALMA KONTROL  

SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYARLI PLC – DCS SİSTEMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası  : 2012/160253 

Dosya No : TDB-DT-2012/18-MLZ-2607 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2318  

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

d) Elektronik posta adresi   

2 - İhale konusu malın adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : Orhaneli Termik Santralı, Kazan, Türbin ve Kömür 

Alma Kontrol Sistemlerinin Bilgisayarlı PLC – DCS 

sistemlerine dönüştürülmesi işi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Orhaneli Termik Santralı 

b) Teslim tarihi/işin süresi : Toplam iş süresi 400 (dörtyüz) gündür. İşin süresine 

ilişkin diğer şartlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhalenin ait olduğu mevzuat : Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin 

(g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

b) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

c) İhale Dokümanı bedeli  : 236,00,-TL (KDV dahil) 

ç) Dokümanın görülebileceği ve  

   satın alınabileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Kat:13 Oda No:19 ve 20 Nasuh Akar Mah. 

Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA 

d) Son teklif verme tarih ve saati : 15.02.2013 Cuma günü, saat: 14:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok 

Oda No: C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Tekliflerin açılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok 

Oda No:C3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 

Çankaya/ANKARA 

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati : 15.02.2013 Cuma günü, saat: 14:00 

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek internet adresi www.euas.gov.tr  

 8886/1-1 
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SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Sondaj makinası ve yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2012/163448 

Dosya no  : 1224530 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Sondaj makinası ve yedekleri : (4 Kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.11.2012 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.11.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 8843/1-1 
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KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI, 

MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN  

DAHİLİNDE MALZEME NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü- 

Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78  

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

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

 

2 - İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: Ortalama mesafe : 

Malzeme Nakli TL/(kmxTon) 17.200 Ton 22 km 

 

c) İşin başlama ve bitiş tarihi  : 01.01.2013 tarihinde başlayacak olup 31.12.2013 

tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 03.12.2012 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1213833 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5.1.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

5.1.2. İstenmiyor. 

6.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

6.1.1. İsteklinin ihale konusu malzemelerin taşınması ve teknik personel nakli işleri için 

yeterli miktarda ve nitelikte araçlara ait bilgi ve belgeler. 

En az 2 adet tahta kasalı ve 2 adet damperli kamyon, en az 4 adet kamyonet, ve 1 adet çift 

dorseli treylere ait bilgi ve belgeler yeterlilik kriteri olarak aranacaktır. 

Araçların yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, araç sahiplerinden 

kiralanmak suretiyle taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin 

sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar ise fatura ya da demirbaş veya 

amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir 

yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.2.2. Ulaştırma Bakanlığından alınmış Ticari amaçlı yurt içi eşya taşımaları için 

düzenlenmiş Karayolları Taşıma Yetki Belgesi ve varsa belge eki taşıt listesini teklifleri ile 

birlikte sunmak zorundadırlar.  

6.2.3. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel 

sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği kabul edilen benzeri 

işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgeleridir. 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %25 oranında ihale 

konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek bir sözleşme için iş deneyim belgesinin ibrazı 

zorunludur.  

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt 

edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; tek bir işe ait sözleşme, bu 

sözleşmeyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya 

da bunların noter onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.  

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yılda 

yapılan işler veya iş kısımları dikkate alınacaktır. İş deneyimine ilişkin yazılı tutarlar; 

sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar TUİK tarafından yayımlanan 

aylık ÜFE üzerinden güncelleştirilir. 

6.3. İsteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmesi için personel durumuna ilişkin 

belgeler 
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İsteklilerin teklif vermiş oldukları güzergahlarda çalışacak yeterli sayıda kamyonları 

kullanacak şoförleri işin yürütümü esnasında bulunduracağına dair kendi taahhüdü, 

İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeden önce çalıştıracağı personellere ait yeterlilik 

belgelerini (isim listesi, sürücü belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini) idareye sunacaklardır.  

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü malzeme nakli işidir. 

8-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8 -3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

9 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

10 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 03.12.2012 Pazartesi Günü – saat 15: 00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 8842/1-1 
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5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 33,19 TL ile en çok 378.108,11 TL arasında değişen; 

20.11.2012 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,32 TL, en çok 

37.810,81 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen havai fişek, maytap, optik lazer disk 

okuyucu, torna elmas ucu, freze ucu, matkap ucu, diş fırçası, muhtelif gözlük, çimento, balast, 

hava yastığı tüpü, muhtelif oto parçası, imitasyon malzemesi, muhtelif fotokopi makinesi ve 

parçaları, tır motor bloğu, cep telefonu, sonda aparatı ve bandı, ultrason cihazı, fotoğraf makinesi, 

yakıt deposu, giyim eşyası, yazıcı, mp3, hafıza kartı, deri mont, diş lazer sistemi v.b. cinsi 50 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi 

İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 21/11/2012 tarihinde saat 

10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8894/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine 

ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

TIP FAKÜLTESİ     

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. Hast. Profesör 1 1 

 8889/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 02.08.2012 tarih ve 1253/3827 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 04.10.2012 tarih ve 1843/4497 sayılı kararları ile onaylanan Aşağıyurtçu 

Mahallesi 62641 ada 1 nolu parsele ilişkin 84282/ Ek nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan 

tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 8861/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 4112 Karar Tarihi: 08/11/2012 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/11/2012 tarihli toplantısında, 

a) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 23/11/2011 tarihli ve 3513 sayılı Kurul 

kararı ile onaylanan 2012-2014 üçüncü uygulama dönemine ilişkin gelir gereksinimlerinin 

aşağıdaki şekilde revize edilerek lisansına derç edilmesine, 

 

 
2012 2013 2014 

Sistem Kullanım Gelir Gereksinimi (milyon TL) 1.507,1 1.619,1 1.777,4 

Sistem İşletim Gelir Gereksinimi (milyon TL) 39,8 41,0 42,1 

Piyasa İşletim Gelir Gereksinimi (milyon TL) 11,5 11,7 11,7 

Alternatif Maliyet Oranı (Reel, Vergi Öncesi) 9,93% 

Uygulama Dönemi EPE0 (Haziran 2011 TÜFE) 188,08 

Verimlilik Parametresi (X) 0% 

Uygulama Dönemi 01/01/2012-31/12/2014 

 

b) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2011 yılına ilişkin sistem kullanım, sistem 

işletim ve piyasa işletim gelir farkı düzeltme bileşenlerinin aşağıdaki şekilde onaylanmasına, 

 

 

Sistem 

Kullanım 

Sistem 

İşletim 
Piyasa İşletim 

2011 Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni (milyon TL) -282,9 -6,3 -0,4 

 

c) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2009-2011 ikinci uygulama dönemine 

ilişkin sistem kullanım yatırım farkı düzeltme bileşeninin aşağıdaki şekilde onaylanmasına, 

 

  
Sistem 

Kullanım 

Sistem 

İşletim 
Piyasa İşletim 

2009-2011 Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni 

(milyon TL) 
191,6 - - 

 

d) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 2013 yılına ilişkin sistem kullanım, sistem 

işletim ve piyasa işletim gelir tavanlarının aşağıdaki şekilde onaylanmasına, 

 

 

Sistem 

Kullanım 

Sistem 

İşletim 

Piyasa 

İşletim 

2013 Gelir Tavanı (TÜFE=207,55) (milyon TL) 1.695,5 38,9 12,5 

 

e) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 23/11/2011 tarihli ve 3513 sayılı Kurul 

kararı ile onaylanan sistem kullanım faaliyetine ilişkin GD03 ve GD06.1 Tablolarının aşağıdaki 

şekilde revize edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Lisans Sahibi Tüzel Kişi: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

Lisans No: Eİ/101-26/024

Hesaplamaya Konu Uygulama Dönemi: 2012-2014 Üçüncü Uygulama Dönemi

Hesaplamaya Konu Faaliyet: Sistem Kullanım

Sunum Tarihi:

EPE 0: 160,44

2009 2010 2011

İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin Hesaplamalar

a1 Tarife Yılı Açılış Değeri 5.642,0 5.208,0 4.774,0

b1 İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin İtfa Tutarı 434,0 434,0 434,0

c1 Tarife Yılı Kapanış Değeri (a1-b1) 5.208,0 4.774,0 4.340,0

d1 Tarife Yılı Ortalama Değeri ((a1+c1)/2) 5.425,0 4.991,0 4.557,0

e1 Yıllık Getiri Oranı 0,00% 0,00% 0,00%

f1 Net Getiri Oranı 0,00% 0,00% 0,00%

g1 İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin Altertanif Maliyet İtfası (d1*f1) 0,0 0,0 0,0

h1 İtfa Toplamı (b1+g1) 434,0 434,0 434,0

İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Hesaplamalar

i1 Tarife Yılı Açılış Değeri 0,0 629,4 1.005,2

j1 Tarife Yılı Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 651,1 411,1 412,0

k1 İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin İtfa Tutarı 21,7 35,4 49,1

l1 Tarife Yılı Kapanış Değeri (i1+j1-k1) 629,4 1.005,2 1.368,1

m1 Tarife Yılı Ortalama Değeri ((i1+l1)/2) 314,7 817,3 1.186,6

n1 Ortalama Alternatif Maliyet Oranı 7,76% 7,76% 7,76%

o1 Net Getiri Oranı 7,47% 7,47% 7,47%

p1 İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Alternatif Maliyet İtfası (m1*o1) 23,5 61,1 88,6

r1 İtfa Toplamı (k1+p1) 45,2 96,5 137,8

2009 2010 2011

Gerçekleşen Gerçekleşen Öngörülen

İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Hesaplamalar

i2 Tarife Yılı Açılış Değeri 0,0 362,2 883,7

j2 Gerçekleşen Yatırımların Değeri (Önceki Uygulama Dönemi EPE 0 fiyatları ile) 383,9 556,9 307,9

k2 İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin İtfa Tutarı 21,7 35,4 49,1

l2 Tarife Yılı Kapanış Değeri (i2+j2-k2) 362,2 883,7 1.142,5

m2 Tarife Yılı Ortalama Değeri ((i2+l2)/2) 181,1 623,0 1.013,1

n2 Ortalama Alternatif Maliyet Oranı 7,76% 7,76% 7,76%

o2 Net Getiri Oranı 7,47% 7,47% 7,47%

p2 İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Alternatif Maliyet İtfası (m2*o2) 13,5 46,5 75,7

r2 İtfa Toplamı (k2+p2) 35,2 81,9 124,8

s İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Olarak İtfa Edilen Alternatif Maliyet (p1) 23,5 61,1 88,6

t Gerçekleşen Yatırımlar Doğrultusunda İtfa Edilmiş Olması Gereken Alternatif Maliyet (p2) 13,5 46,5 75,7

u Alternatif Maliyete İlişkin İtfa Farkı (p2-p1) -10,0 -14,5 -13,0

v İtfa Farkı Yıl Sonu Değeri (u*(1+02/2) -10,4 -15,1 -13,5

y Kümülatif İtfa Farkı Yıl Sonu Değeri -10,4 -26,3 -41,8

TABLO C - İtfa Farkına İlişkin Hesaplamalar

Tablolarda yer alan tutarlar, .. / .. / ....  tarihindeki sabit fiyatlar ile Milyon TL olarak gösterilmiştir. 

TABLO A - Cari Uygulama Dönemine İlişkin Onaylanan Değerler

TABLO B - Cari Uygulama Dönemine İlişkin Gerçekleşmeler 

GD03

İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutar ve İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarı

Uygulama Dönemi Açılış Değerleri
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Lisans Sahibi Tüzel Kişi: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

Lisans No: Eİ/101-26/024

Hesaplamaya Konu Uygulama Dönemi: 2012-2014 Üçüncü Uygulama Dönemi

Hesaplamaya Konu Faaliyet: Sistem Kullanım

Sunum Tarihi:

EPE 0: 188,08

2012 2013 2014

İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin Hesaplamalar

a Tarife Yılı Açılış Değeri 5.087,7 4.578,9 4.070,2

b İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin İtfa Tutarı 508,8 508,8 508,8

c Tarife Yılı Kapanış Değeri (a-b) 4.578,9 4.070,2 3.561,4

d Tarife Yılı Ortalama Değeri ((a+c)/2) 4.833,3 4.324,5 3.815,8

e Yıllık Getiri Oranı 0,00% 0,00% 0,00%

f Net Getiri Oranı 0,00% 0,00% 0,00%

g İtfa Edilmemiş Yükümlenilen Tutara İlişkin Alternatif Maliyet İtfası (d*f) 0,0 0,0 0,0

h İtfa Toplamı (b+g) 508,8 508,8 508,8

İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Hesaplamalar

i Tarife Yılı Açılış Değeri 2.434,3 2.933,5 4.047,3

j Tarife Yılı Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması 609,7 1.266,5 1.508,0

k İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin İtfa Tutarı 110,5 152,7 203,0

l Tarife Yılı Kapanış Değeri (i+j-k) 2.933,5 4.047,3 5.352,3

m Tarife Yılı Ortalama Değeri ((i+l)/2) 2.683,9 3.490,4 4.699,8

n Ortalama Alternatif Maliyet Oranı 9,93% 9,93% 9,93%

o Net Getiri Oranı 9,46% 9,46% 9,46%

p İtfa Edilmemiş Yatırım Tutarına İlişkin Alternatif Maliyet İtfası (m*o) 253,9 330,2 444,6

r İtfa Toplamı (k+p) 364,4 482,9 647,6

Gelir Gereksinimi Özeti

s Tarife Yılı İtfa Tutarı (h+r) 873,2 991,7 1.156,4

t Tarife Yılı Düzenlemeye Esas Net İşletme Gideri 634,0 627,5 621,0

u Tarife Yılı Gelir Gereksinimi (s+t) 1.507,1 1.619,1 1.777,4

GD06.1

Gelir Gereksinimi Hesaplamasına İlişkin Veriler (İletim ve Dağıtım Faaliyetleri İçin)

Tablolarda yer alan tutarlar, .. / .. / ....  tarihindeki sabit fiyatlar ile Milyon TL olarak gösterilmiştir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 05.11.2012      Karar No: 6585 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Turkish Petroleum International Co. Ltd.  

• MERKEZİ  : Oak Walk St. Peter Jersey JE3  

   7EF Channal ISLANDS UK  

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Söğütözü Caddesi No: 27 Söğütözü ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 15.10.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı  

• BÖLGESİ : XIV no.lu Adana  

• SAHA İŞARETİ : TPI/XIV/A 

• KAPSADIĞI İL : Adana 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 48.440 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TPI/4517 

• VERİLİŞ TARİHİ : 20.01.2009 

KARAR: 

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti., sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha 

işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona 

ereceği 20.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine 

istinaden 20.01.2015 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılması için 15.10.2012 tarihinde müracaatta 

bulunmuştur. 

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları 

incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, 

XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPI/4517 hak sıra numaralı petrol 

arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 20.01.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 55/2’nci maddesi göz önüne alınarak 20.01.2015 tarihine kadar iki yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiştir. 8853/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.10.2012      Karar No: 6581 

ŞİRKETİN:  

• TİCARİ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation,  

  2) Pinnacle Turkey Inc  

  3) Corporate Resources B.V  

• MERKEZLERİ : 1) Omar Hodge Building 3rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110 

  2) Omar Hodge Building 3rd Floor, PO Box 933, Road 

Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG 1110 

  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam HOLLANDA 

• TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8 06680 Çankaya 

ANKARA 

  2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B 06510 Çankaya 

ANKARA 

  3) Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No 14/4 06550 

Çankaya ANKARA 
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• MÜRACAAT TARİHLERİ : 06.09.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : İşletme ruhsatı  

• BÖLGESİ  : I no.lu Marmara  

• SAHA İŞARETİ  : TGT-PIN-CBV/I/A 

• KAPSADIĞI İLİ : Tekirdağ 

• KAPSADIĞI İLÇESİ : Hayrabolu 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 178 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 

İŞLETME SAHASININ HUDUDU: 

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli F18-d1 haritasındaki 

125.1 metre rakımlı Ağılburnu Tepe Nirengisinden N-242° 30' doğrultuda ve 1060 metre 

uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1079 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 1398 metre 

batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 308 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 349 metre batıda 

(e)’ye doğru çizgi,  

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli F18-d1 haritasındaki 190.3 metre rakımlı Sazlık tepe 

nirengisinden N-79° 30’ doğrultuda ve 670 metre uzaklıktadır. (e)’den 771 metre kuzeyde (f)’ye 

doğru çizgi, (f)’den 1748 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.  

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc ve Corporate 

Resources B.V Şti.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için 

müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 

Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler 

ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

22.10.2012 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5), Pinnacle Turkey Inc (%18,5) ve 

Corporate Resources B.V. Şti.’’ne (%40) 06.09.2012 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol 

Kanunu’nun 60, 61 ve 65/1’inci maddeleri gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 hak sıra 

no.lu bir adet müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz 

konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu’nun 55/4’ üncü 

maddesine istinaden verilen 2 yıl 10 ay 22 günlük sürenin aynı Kanunun 65/2’nci maddesi 

gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.  

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas 

Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc ve Corporate Resources B.V Şti.’ne bir adet müşterek 

petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 8854/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 06.11.2012      Karar No: 6586 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ : ANKARA  

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180. Sok. No: 86    6100 Çankaya-

Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 01.10.2012 

RUHSATIN: 

• MAHİYETİ : Sahadan kısmi terk  

• BÖLGESİ  : XI No.lu Diyarbakır  

• SAHA İŞARETİ  : TPO/XI/C 
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• TADİLDEN SONRAKİ 

  YÜZÖLÇÜMÜ : 47 155 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/3863 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde 10.05.2004 tarihli ve 2622 sayılı petrol arama 

ruhsatıyla iktisap edilmiş olan 47.455 hektarlık sahadan 300 hektarlık “A” parçasının kısmi terki 

için yukarıda ünvanı ve adresi yazılı şirket 01.10.2012 tarihinde müracaat etmiş ve terk Petrol 

Kanununun 89’uncu maddesi gereğince 02.11.2012 tarihinde kesinleşmiştir.  

Adı geçen şirket 02.11.2012 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son 

durumunun tarif ve tasvirinin: 

1/25.000 ölçekli L42-d4 haritasındaki 2007 metre yükseltili Ziyaret T. Nirengisinden N-

111° 00’doğrultuda ve 605 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 5548 güneyde (b)’ye 

doğru çizgi, (b)’den 2925 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi (c)’den 3699 metre güneyde (d)’ye 

doğru çizgi, (d)’den 4390 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 10.208 metre güneyde (f)’ye 

doğru çizgi, (f)’den 2930 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 8285 metre güneyde (h)’ye 

doğru çizgi, (h)’den 939 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 11.095 metre güneyde (j)’ye 

doğru çizgi, (j)’den 1997 metre batıda (k)’ye doğru çizgi, (k) köşesi 1/25.000 ölçekli M41-c2 

haritasındaki 621 metre yükseltili Sibirik T. nirengisinden N-129° 05’doğrultuda ve 1115 metre 

uzaklıktadır. (k)’den 1849 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 5873 metre batıda (m)’ye 

doğru çizgi, (m)’den 1553 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 3670 metre batıda (o)’ya 

doğru çizgi (o)’dan 30.956 metre kuzeyde XI No.lu Diyarbakır ve XII No.lu Gaziantep Petrol 

Bölge sınırını izleyerek (p)’ye doğru çizgi, (p)’den 6757 metre doğuda (r)’ye doğru çizgi, (r)’den 

2626 metre kuzeyde (s)’ye doğru çizgi, (s)’den 7135 metre doğuda (t)’ye doğru çizgi, (t)’den 

1849 metre kuzeyde (u)’ya doğru çizgi, (u)’dan 2923 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya 

doğru çizgi,  

AR/TPO/3863 hak sıra numaralı ruhsatın iç köşelerinin anlatımı: 

1/25.000 ölçekli M41-b3 haritasındaki 709 metre yükseltili Yüksekziyaret T. 

Nirengisinden N-114° 45’doğrultuda ve 540 metre uzaklıktaki (v) köşesinden başlayarak 2003 

metre güneyde (y)’ye eğri çizgi, (y)’den 2078 metre batıda (z)’ye doğru çizgi, (z) köşesi 1/25 000 

ölçekli M41-b3 haritasındaki 688 metre yükseltili Hacı T. nirengisinden N=134° 00’doğrultuda ve 

1180 metre uzaklıktadır. (z)’den 2003 metre kuzeyde (a1)’e doğru çizgi, (a1)’den 2077 metre 

doğuda (v)’ye doğru çizgi, 1/25.000 ölçekli M41-b2 haritasındaki 744 metre yükseltili Ziyaret T. 

nirengisinden N-287° 00’doğrultuda ve 1280 metre uzaklıktaki (b1) köşesinden başlayarak 770 

metre güneyde (c1)’e eğri çizgi, (c1)’den 1099 metre batıda (d1)’e doğru çizgi, (d1)’den 2002 

metre güneyde (e1)’e doğru çizgi, (e1)’den 244 metre doğuda (f1)’e doğru çizgi, (f1)’den 308 

metre güneyde (g1)’e doğru çizgi, (g1)’den 244 metre doğuda (h1)’e doğru çizgi, (h1)’den 308 

metre güneyde (i1)’e doğru çizgi (i1)’den 611 metre doğuda (j1)’e doğru çizgi, (j1)’den 925 metre 

güneyde (k1)’e doğru çizgi, (k1)’den 3176 metre batıda (l1)’e doğru çizgi, (l1) köşesi 1/25.000 

ölçekli M41-b3 haritasındaki 652 metre yükseltili nirengiden N-359° 45’doğrultuda ve 1130 

metre uzaklıktadır. (l1)’den 1233 metre kuzeyde (m1)’e doğru çizgi, (m1)’den 1344 metre doğuda 

(n1)’e doğru çizgi, (n1)’den 308 metre kuzeyde (o1)’e doğru çizgi (o1)’den 122 metre doğudan 

(p1)’e doğru çizgi, (p1)’den 308 metre kuzeyde (r1)’e doğru çizgi, (r1)’den 1466 metre batıda 

(s1)’e doğru çizgi, (s1)’den 616 metre kuzeyde (t1)’e doğru çizgi, (t1)’den 977 metre batıda 

(u1)’e doğru çizgi, (u1)’den 308 metre kuzeyde (v1)’e eğri çizgi, (v1)’den 1099 metre batıda 

(y1)’e doğru çizgi, (y1)’den 462 metre kuzeyde (z1)’e doğru çizgi, (z1)’den 122 metre batıda 

(a2)’e doğru çizgi, (a2)’den 616 metre kuzeyde (b2)’e doğru çizgi, (b2)’den 2076 metre doğuda 
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(c2)’e doğru çizgi, (c2)’den 154 metre kuzeyde (d2)’e doğru çizgi (d2)’den 1211 metre doğuda 

(e2)’e doğru çizgi, (e2)’den 308 metre kuzeyde (f2)’e doğru çizgi, (f2)’den 2076 metre doğuda 

(b1)’e doğru çizgi şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir . 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın sahadan kısmi terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki 

evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 

uygunluğu tespit edildikten sonra, 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince 

sahanın tadiline karar verilmiştir. 8855/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 02.11.2012      Karar No: 6583 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Enerji ve San. Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok. No:18 

34010 Merter İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 17   06510 

Söğütözü ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli-

İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510  Söğütözü 

ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin, XII no.lu Gaziantep 

Petrol Bölgesi’nde Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şirketi 

ile %50’şer hisselerle müştereken sahip bulunduğu 

AR/ÇLK-ANT/4413, 4414, 4415, 4416 ve 4614 hak sıra 

no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 

50’şer hissesinin tamamının, Çalık Petrol Arama Üretim 

San. ve Tic. A.Ş.’ye devri.  

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 08.08.2012 

KARAR: 

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş., XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde Anatolia Energy 

(Turkey) Inc. Şirketi ile %50’şer hisselerle müştereken sahip bulunduğu AR/ÇLK-ANT/4413, 

4414, 4415, 4416 ve 4614 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 50’şer 

hissesinin tamamını, Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirket 

de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki % 50’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 

devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31,32/C ve 49/D maddelerine 

istinaden 08.08.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları 

incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 22.10.2012 tarihli Olur’ları alındıktan 

sonra; 

AR/ÇLK-ANT/4413, 4414, 4415, 4416 ve 4614 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama 

ruhsatının herbirinde, Çalık Enerji ve San. Tic. A. Ş.’nin sahip olduğu % 50’şer hissesinin 

tamamının Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, 

Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil 

edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 
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Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsatların 

herbirindeki hisse oranları Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %50, Anatolia 

Energy (Turkey) Inc. Şirketi’nin %50 olacaktır. 8856/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi : 02.11.2012      Karar No: 6584 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Enerji ve San. Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok. No:18 

34010 Merter İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:17   06510 Söğütözü 

ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli-İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510 Söğütözü 

ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin, X no.lu Siirt Petrol 

Bölgesi’nde Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şirketi ile 

müştereken sahip bulunduğu AR/ÇLK-ANT/4494, 4495 

hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her 

birindeki % 75’er hissesinin tamamının ve AR/ÇLK-

ANT/4778 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %50 

hissesinin tamamının Çalık Petrol Arama Üretim San. ve 

Tic. A.Ş.’ye devri.  

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 08.08.2012, 13.08.2012 

KARAR: 

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş., X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde Anatolia Energy (Turkey) 

Inc. Şirketi ile müştereken sahip bulunduğu AR/ÇLK-ANT/4494, 4495 hak sıra no.lu 2 adet 

petrol arama ruhsatının her birindeki % 75’er hissesinin tamamını ve AR/ÇLK-ANT/4778 hak 

sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %50 hissesinin tamamını Çalık Petrol Arama Üretim San. ve 

Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirket de yukarıda belirtilen ruhsatların herbirindeki hisseleri 

bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol 

Tüzüğü’nün 31,32/C ve 49/D maddelerine istinaden 08.08.2012 ve 13.08.2012 tarihlerinde Genel 

Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı’nın 22.10.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

AR/ÇLK-ANT/4494, 4495 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 

75’er hissesinin tamamının ve AR/ÇLK-ANT/4778 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki %50 

hissesinin tamamının Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle 

birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline 

tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde AR/ÇLK-ANT/4494 ve 4495 

hak sıra no.lu ruhsatlardaki hisse oranları Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %75, 

Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şirketi’nin %25, AR/ÇLK-ANT/4778 hak sıra no.lu ruhsattaki 

hisse oranları ise Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %50, Anatolia Energy 

(Turkey) Inc. Şirketi’nin %50 olacaktır. 8857/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 01.11.2012      Karar No: 6582 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Enerji ve San. Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok. No: 18 

34010 Merter İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 17  06510 Söğütözü 

ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

• MERKEZİ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-

İSTANBUL 

• TEBLİGAT ADRESİ : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat: 9   06510 Söğütözü 

ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin, I no.lu Marmara 

Petrol Bölgesi'nde Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya 

Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş. ve Maya Petrol Gaz San. 

Tic. Ltd. Şti. ile müştereken sahip bulunduğu ARİ/ÇLK-

PPG-MAY/3864-5059 hak sıra no.lu petrol işletme 

ruhsatındaki % 25 hissesinin tamamının Çalık Petrol 

Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye devri. 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 31.08.2012 

KARAR: 

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin, I no.lu Marmara Petrol Bölgesi'nde Petrogas Petrol Gaz 

ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş. ve Maya Petrol Gaz San. Tic. Ltd. Şti. ile 

müştereken sahip bulunduğu ARİ/ÇLK-PPG-MAY/3864-5059 hak sıra no.lu petrol işletme 

ruhsatındaki % 25 hissesinin tamamını, Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye 

devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki % 25 hisseyi bütün hak ve 

vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu'nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü'nün 31,32/C 

ve 49/D maddelerine istinaden 31.08.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 

müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 22.10.2012 tarihli Olur'ları 

alındıktan sonra; 

AR/ÇLK-MAY-PPG/3864-5059 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatında, Çalık Enerji ve 

San. Tic. A. Ş.'nin sahip olduğu %25 hissesinin tamamının Çalık Petrol Arama Üretim San. ve 

Tic. A.Ş.'ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 

şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu'nun 34, 35 ve 36'ncı 

maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsattaki hisse 

oranları Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin %25, Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya 

Ürünleri İnş. San. ve Tic. A. Ş. %50, Maya Petrol Gaz San. Tic. Ltd. Şti.'nin %25 olacaktır. 

 8858/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin XIII no.lu Hatay Petrol 

Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPI/4516 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni 

süresinin sona ereceği 04.01.2013 tarihinden 04.01.2015 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/5 

nci maddesine istinaden % 50 oranında artırılması için 01.11.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 8859/1-1 
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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

— Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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. 




