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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2002 tarihli ve 24892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin

ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Aralarında üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü derece dahil) ve ikinci dereceye ka-

dar kayın (ikinci derece dahil) hısımlık veya çıkar birliği bulunan, yahut tarafsızlığı hakkında

kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık halleri var olan Şirket personeli veya şikayetçilerle

ilgili işlere bakamazlar, kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak Teftiş

Kurulu Başkanlığına bildirirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurma-

mış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başmüfettişliğe atamada esas alınacak hizmet süresinde 37 nci maddenin birinci fık-

rasında geçirilen süreler dikkate alınır. Diğer memuriyet hizmetlerinde geçirilen süreler baş-

müfettişliğe atamada dikkate alınmaz.”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

30 Temmuz 2015
PERŞEMBE

Sayı : 29430



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Başmüfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, Ku-

ruldaki başmüfettişlerden önce gelir. Bu durumda birden fazla kişi varsa, bunların kıdem sıra-

sının tespitinde 37 nci maddede belirtilen kıdemleri esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı ben-

dinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve Şirket çalışanlarının dikkatini çekmek ya da uyarmak

yoluyla düzeltilecek eksiklikler ve önemsiz yanlışlıklar için cevaplı teftiş raporu düzenlenmez.

Bu gibi durumlarda ilgili şirket çalışanlarının sözlü olarak uyarılması yoluna gidilir. Mevzuatla

açıkça belirlenmiş konular hakkında cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir. Cevaplı teftiş raporu

düzenlenmesi konusunda düzenleme eksikliği gibi sebeplerle doğan tereddütlerin çözümlen-

mesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı talepte bulunulabilir. Cevaplı teftiş raporu

verilenler ve bunların her kademedeki amirlerince, raporda eleştirilen hususlara iştirak edilmesi

durumunda, eleştirilen işlemlerin ivedilikle düzeltilmesi; ayrık görüş ya da karşı düşüncede

olunması halinde ise görüş ve düşüncelerin gerekçeleriyle birlikte rapora verilen karşılıklarda

belirtilmesi zorunludur. Teftiş edilen birimin cevabı müfettişin son mütalaasında uygun görül-

memesi halinde konu hakkında ilgili birimin nasıl hareket edeceği Teftiş Kurulu Başkanlığının

teklifi ve Genel Müdürlük Makamının Onayı ile belirlenir.”

“2) Cevaplı Teftiş Raporları, Müfettişler tarafından hazırlanır ve incelenmek üzere Teftiş

Kurulu Başkanlığına gönderilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenen rapor, varsa noksan

veya hatalar ile düzeltilmesi istenen hususların giderilmesini teminen, ilgili müfettişe geri gön-

derilir. Rapor son haliyle iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplandırılmak

üzere ilgili birime yazıyla gönderilir. Raporun üçüncü nüshası ise Müfettişte kalır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda, raporlarda eksik veya hatalı inceleme yapıldığının

tespit edilmesi veya konunun yeniden incelenmesinin/soruşturulmasının gerekli görülmesi ha-

linde; Teftiş Kurulu Başkanı, konuyu yeniden raporu düzenleyen müfettişe veya bir başka mü-

fettişe incelenmesini/soruşturulmasını teminen havale edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik imza ile rapor oluşturulması

EK MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamında elektronik imza kullanılarak oluşturulan

inceleme, soruşturma, cevaplı teftiş raporları ve ekleri, tek nüsha olarak düzenlenir. İhtiyaç ha-

linde ilgili mercilere intikalinin sağlanmasını teminen düzenlenen rapordan yeterli sayıda çoğal-

tılarak dağıtımı sağlanır. Yapılacak bu dağıtım Şirket merkez ve taşra birimleri muhatap alınarak

yapılacaksa, e-imza ile oluşturulan dijital rapor ve ekleri kağıt ortamına alınmadan gönderilir.

Şirket dışı mercilere intikali sağlanacak ise, kağıt ortamında gönderimi gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü

yürütür.
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Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan me-

murlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli

personelin unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanı yürütür.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-
liğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen unvanları,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve müdür

unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve
sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

g) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ğ) İdare hizmeti: Görevde yükselme suretiyle atanacakların İdare kadrolarında fiilen

çalıştıkları süreleri,
h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi unvanlar aşağıda belirtilmiştir.
Görevde yükselmeye tabi unvanlar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü veya Müdür,
2) Şef.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
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c) Savunma Hizmetleri Grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı.
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol

Memuru, Veznedar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
d) Destek Hizmetler Grubu;
1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli.
Unvan değişikliğine tabi unvanlar:
a) Avukat, Diyetisyen, Mühendis, Programcı, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Çocuk Ge-

lişimcisi, Hemşire, Teknisyen.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve görevde yükselme sınavına tâbi ola-

rak atanacaklarda, atanacağı kadronun daha alt düzeydeki kadroların birinde çalışmış olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Atanma şartları görev grupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube Müdürü veya Müdür unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
2) Şef veya Mühendis olarak en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,
3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki şube müdürü unvanları için mühendis veya prog-

ramcı unvanlarında beş yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,
4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
b) Şef unvanına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Me-

mur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar, Şoför unvanlarında altı ay çalışmış olmak kaydıyla en
az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk Müşaviri unvanına atanabilmek için;
1) Avukat olarak en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
2) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
ç) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
d) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar

işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,
3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan

bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,
3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
f) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
2) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
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3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
ğ) Şoför unvanına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim görmüş olmak,
2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,
gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
“ı) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,”
“i) Tercüman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı “Görevde Yükselme

Sınav Esasları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Duyuru ve başvuru
MADDE 12 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, İdarenin

merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, İdarece uygun
görülen tarihlerde yapılır.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün
önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için baş-
vuruda bulunamazlar.

Yapılan başvurular, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şart-
ları taşıyanların listesi İdarenin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav
MADDE 14 – Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

Yazılı sınav, İdarece yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az
altmış olarak uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 14/A ve 14/B maddeleri eklenmiştir.
“Sözlü Sınav
MADDE 14/A – Şube müdürü ve müdür görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 14/B – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür kadrolarına atana-
caklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar
için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edi-
lir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmesi suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı ne-

deniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, İdarece
ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü
sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçeve-
sinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavı, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin
niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, İdarede veya
öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aran-
maz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sa-
yılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – İdarece yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme iş-

lemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.
Sınav kurulu; Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının baş-

kanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak
üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyenin bulunma-
dığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu
üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.
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Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
İhtiyaç duyulması halinde İdare dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna

üye veya üyeler görevlendirilebilir.
Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürü-

tülür.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara da-

ğıtılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 22 – Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleş-

mesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

İdarece tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin
tercihlerine göre atama yapılır.

Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya
başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 14/B maddesine göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama
yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya
yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak ata-
malar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görev-
lere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavları
MADDE 26 – İdare, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek du-

rumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            30 Temmuz 2015 – Sayı : 29430



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ö) Eş Danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez
veya uygulama konusunun özelliği gereği EYK tarafından atanan, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesinde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde
EABDAK/EASDAK önerisi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun onayı ve Yüksek-
öğretim Kurulu kararı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçün-
cü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli Yüksek Lisans programlarında, ALES’den başvurduğu programın puan türünde
en az 55 standart puan veya benzeri bir sınavdan eşdeğer kabul gören bir puana sahip olmak.”

“(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanı olmayanların lisans mezuniyet
notunun %90’ının, varsa ALES puanının % 10’u ve lisans mezuniyet notunun % 90’ının top-
lamı en az 50 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, kontenjan sayısınca
öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. İlgili diğer düzenlemeler Senato
tarafından belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans öğretimi programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı
sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 25’i ve mülakat sınavı
notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri ye-
dek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alın-
maz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer
şekillerde yapılabilir.

(5) Tıpta uzmanlık eğitimini veya başka bir doktora programını bitirerek yüksek lisans
eğitimine başvuranlarda ALES veya TUS’a giriş şartı aranmaz. Bu durumdaki başvurularda
sıralama lisansüstü mezuniyet notunun % 50’si ve mülakat sınavı notunun % 50’si alınarak
elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat
sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları yazılı,
laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekillerde yapılabilir.

(6) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı
aranmaz. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunları ile eğitim fakültelerinin güzel
sanatlar eğitim bölümü mezunları için; yüksek lisans başvurusunda alanla ilgili bilgilerin öl-
çülmesinin amaçlandığı mülakat sınav uygulamasının %50’si ve lisans not ortalamasının % 50’si
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alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.
Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları
Sınav jürisinin belirleyeceği şekilde yapılabilir.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunları ile eğitim fakültelerinin güzel
sanatlar eğitim bölümü mezunu olmayanlar için; yüksek lisans başvurusunda ALES’in %50’si,
bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği mülakat sınav uygulaması ve/veya dosya
inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %25’i ve lisans not ortalamasının % 25’i alınarak elde
edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat
sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları Sınav
Jürisinin belirleyeceği şekilde yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvu-
ranların en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puan veya GRE, GMAT veya
benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana sahip olması gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil
sınavından bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

d) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların, ilgili ALES
puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, mü-
lakat sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile
en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri ye-
dek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alın-
maz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer
şekillerde yapılabilir.

e) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu
ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların
başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve mülakat
sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 80 olmak şartı ile en yük-
sek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek ola-
rak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekil-
lerde yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
ile ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvu-
ranların en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puan veya GRE, GMAT veya
benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 50 temel tıp puanına,

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil
sınavından bu puana eşdeğer bir puana, sahip olmak gerekir.”

“(2) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların başarılı
sayılabilmesi için; ALES veya temel tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u,
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yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, mülakat sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek
puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayı-
sınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan
öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması
ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekillerde yapılabilir.

(3) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu
ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların
başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının veya temel tıp puanının % 50’si, lisans not ortala-
masının % 25’i ve mülakat sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en
az 80 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı
sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sa-
yılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin
belirleyeceği diğer şekillerde yapılabilir.”

“(6) Tıpta uzmanlık eğitimini bitirerek veya başka bir doktora programını bitirerek te-
mel tıp bilimlerinde doktora eğitimine başvurular esnasında ALES veya TUS'a giriş şartı aran-
maz. Bu durumdaki başvurularda sıralama yüksek lisans mezuniyet notunun % 50’si ve mülakat
sınavı notunun % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 80 olmak şartı ile en
yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek
olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekil-
lerde yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
ile ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvu-
ranların en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puan veya GRE, GMAT veya
benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 50 klinik tıp puanına,

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil
sınavından bu puana, sahip olmak gerekir.”

“(2) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların başarılı
sayılabilmesi için; ALES veya klinik tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u,
yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, mülakat sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek
puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayı-
sınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan
öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması
ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekillerde yapılabilir.

(3) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu
ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların
başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının veya klinik tıp puanının % 50’si, lisans not ortala-
masının % 25’i ve mülakat sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en
az 80 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı
sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sa-
yılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin
belirleyeceği diğer şekillerde yapılabilir.”
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“(5) Tıpta uzmanlık eğitimini bitirerek veya başka bir doktora programını bitirerek kli-

nik tıp bilimlerinde doktora eğitimine başvurular esnasında ALES veya TUS'a giriş şartı aran-

maz. Bu durumdaki başvurularda sıralama yüksek lisans mezuniyet notunun % 50’si ve mülakat

sınavı notunun % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en

yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek

olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Mülakat sınavları yazılı, laboratuvar çalışması ya da Sınav jürisinin belirleyeceği diğer şekil-

lerde yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı

dil sınavından eşdeğer puana,

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya benzeri

bir sınavdan eşdeğer kabul gören bir puana, sahip olması gerekir.”

“(2) Güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar mezunları ve eğitim fakültelerinin güzel

sanatlar eğitim bölümü mezunları için; sanatta yeterlik başvurusunda alanla ilgili bilgilerin öl-

çülmesinin amaçlandığı mülakat sınav uygulamasının %50’si; lisans not ortalamasının % 30’u

yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not

ortalamasının % 15’i ve dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %20’si alınarak elde

edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Mülakat

sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Mülakat sınavları Sınav

Jürisinin belirleyeceği şekilde yapılabilir.

(3) Güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar mezunları ve eğitim fakültelerinin güzel sa-

natlar eğitim bölümü mezunu olmayanlar için; sanatta yeterlik başvurusunda ALES’in %50’si,

lisans not ortalamasının % 30’u, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans not ortala-

masının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve bilim, kültür ve sanata dair bil-

gilerin değerlendirildiği mülakat sınav uygulamasının ve dosya inceleme ve/veya uygulamalı

sınavının % 20’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri ye-

dek olarak ilan edilir. Mülakat sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alın-

maz. Mülakat sınavları Sınav Jürisinin belirleyeceği şekilde yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için

lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans;

doktora için lisans veya yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Bu programda

alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez

ve ortalamaya dâhil edilmezler. Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıldır. Bilimsel ha-

zırlık programında alınan dersler en az 4 ders 12 kredi (24 AKTS), en fazla 18 krediyi (36

AKTS) geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı

sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Özel öğrencilerin, asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları
lisansüstü derslerden kendi anabilim/ana sanat dalı veya bilim alanları ile ilgili olanlardan al-
dıkları krediler, izledikleri programdaki en fazla 12 kredi (24 AKTS) EABDK/EASDK önerisi
ve EYK’nın uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı
ile dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup aynı maddeye aşağıdaki
beşinci fıkra eklenmiştir.

“Bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğ-
rencisi, ilgili enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-
larına EABDK/EASDK görüşü ve EYK kararı ile kabul edilebilir. Yatay geçiş yapacak öğren-
cilerde başvurduğu yarıyıl öğrenci alım ilanındaki koşullar aranır. Öğrencinin, öğrencilik süresi
dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABDK/EASDK uygun
görüşü ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik
takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;”

“ç) YDS, KPDS, TOEFL vb. Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen eş değer bir ya-
bancı dil sınav belgesi sureti,”

“(5) Başvurularda eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan tercih edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda en geç ikinci yarıyılın başına kadar, öğ-

renci çalışmak istediği en az üç danışman adayını sıralayarak ilgili EABD başkanlığına bildirir.
EABDAK bu öğretim üyelerinden birini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir. Tez danışmanları öğretim üyesi veya dokto-
ralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Lisansüstü tezin niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda eş danışman atanabilir. Eş danışman yurt dışında bulunan başka bir
yükseköğretim kurumundan da atanabilir. Danışmanlık ücretinden sadece danışmanlardan birisi
faydalanabilir. Danışmanlarda aranılacak nitelikler, danışman değiştirilmesi ve diğer konular
Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkra-
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans
öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise CB notu almış olması gerekir. Öğrenciler ba-
şarısız oldukları dersi bir kez tekrarlar. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını
yerine getirmiş olması ve diğer tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması durumunda başarısız
olduğu dersi/dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Öğretim üyesinin ayrılması, dersin herhangi
bir şekilde açılmaması gibi durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde
söz konusu ders/derslerin notu, not durum belgesine dâhil edilmez.”

“(5) Başarılı (B) veya Başarısız (BS) notu, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan
dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları, tez çalışması, proje çalışmaları ile seminerler
için kullanılır. Bu notlar genel not ortalamasına katılmaz.
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(6) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

tekrarlayabilir veya bu derslere ilaveten başka dersleri alabilir. Ancak başarılı oldukları dersleri

not durum belgesinden çıkartılmaz, diğer konular Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS’si ile başarı notu kat-

sayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puan-

larının toplamı tüm derslerin AKTS toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması

hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. AGNO,

öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu bütün dersler dikkate

alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından al-

dıkları dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EYK tarafından belirlenir.

Diploma alınarak tamamlanmış veya devam eden bir programın dersleri bir başka programa

sayılmaz.”

“(3) Muafiyet ve/veya ders saydırma isteği, danışman ve EABDK/EASDK görüşüne

istinaden ilgili EYK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet

ve/veya ders saydırma talebi ilgili EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet

ve/veya ders saydırma talebinde bulunduğu derslere devam eder.”

“(6) İlgili EYK tarafından ders saydırma talebi uygun görülen dersler ve notları enstitü

not otomasyon sistemine aynen aktarılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İkinci öğretim lisansüstü programlarında tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi

yürütülebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden ve/veya 42 AKTS’den az olmamak şar-

tıyla asgari 7 adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez konusunda ya da alanıyla ilgili

olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan/yayına

kabul edilen bir makale veya kongre, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bir bilimsel

etkinlikte kabul edilen/sunulan bildiri ve tez çalışması olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl tez olmak üzere dört ya-

rıyıldır; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç,

kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabi-

lecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrencinin tez sınavının yapılabilmesi için,
EABD/EASD başkanlığı, danışman tarafından hazırlanan jüri önerisiyle birlikte tezin bir kop-
yasını veya elektronik kopyasını ilgili enstitüye iletir. EABD/EASD başkanlığı üç üyesi bulu-
nan jüriler için yedi, beş üyesi bulunan jüriler için dokuz öğretim üyesini jüri için teklif eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışman teklifi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı (Jüri başkanı), en az biri diğer farklı
EABD/EASD ve/veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil ve en az biri
farklı EABD/EASD veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden
oluşur. Eş danışmanı olan tezler için eş danışman da jüri üyesi olarak atanabilir. Bu durumda
jüri; beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üç kişiden oluşabilir, bu durumda eş danışman jüri
üyesi olamaz. Öğrenci tez örneğini jüri üyelerine teslim etmek zorundadır.”

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlı-
ğınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci her defasında en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tez çalışması hakkında daha önce düzeltme kararı almış tezin
üçüncü savunma sonunda da kabul edilmemesi durumunda tez reddedilmiş sayılır. Herhangi
bir aşamada tez çalışması reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçmek zorundadır. Bu du-
rumda öğrenci veya danışman talebi ile danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, iki hafta
içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Me-
zuniyet için gerekli belgeleri ve tezini teslim etmeyen öğrenciye mezuniyet belgesi veya dip-
loma, evraklarını teslim edinceye kadar verilmez.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve/veya 60 AKTS’den az ol-
mamak şartıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur.
Bu programda her öğrenci için, ana bilim dalı önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile
bir danışman atanır. Dönem projesi konusu akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ens-
titüye bildirilir. Alındığı dönemde öğrenci dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.”

“(4) Öğrenci, enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla, izlediği
programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı normal süresi dört yarıyıldır; bir yıl süreli yabancı
dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmadan azami süre üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenle-
meler Senato tarafından belirlenir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Derslerini tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, projesi ile

ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun biçimde, izlemekte

olduğu programın öğretim dilinde yazmak zorundadır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programı-

nın sonunda, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından belirlenen üç kişilik bir

jüri önünde projesini savunmak ve yüksek lisans çalışmalarının yapıldığı bilim dalıyla ilgili

temel bilgilerini değerlendirmek üzere sınava alınır. Öğrencinin sınavı sözlü olarak, öğretim

üyelerine, lisansüstü öğrencilere ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda, jüri ço-

ğunlukla kabul veya ret kararı verir. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay

içerisinde, aynı jüri tarafından yeniden sınava tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci,

danışmanın önerileri doğrultusunda aynı projesini yeniden sunabilir veya yeni bir proje hazırlar.

Sınavına ilişkin tutanak en geç üç işgünü içinde enstitüye gönderilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve dokuzuncu fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için asgari 21 kredi ve/veya

42 AKTS karşılığı olan en az 7 adet ders, en az 1 seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi,

uzmanlık alan dersi, diğer öğrenim etkinlikleri, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek

ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına kabul edilen

iki makale veya SCI, SCI-Expanded, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen

bir makale ve tez çalışması olmak üzere en az 180 AKTS’den oluşur.

(6) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için asgari 42 kredi

ve/veya 84 AKTS karşılığı olan en az on dört adet ders, iki seminer çalışması, yeterlik sınavı,

tez önerisi, uzmanlık alan dersi, diğer öğrenim etkinlikleri, tez konusunda ya da alanıyla ilgili

olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına ka-

bul edilen iki makale veya SCI, SCI-Expanded, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına

kabul edilen bir makale ve tez çalışması olmak üzere en az 270 AKTS’den oluşur.”

“(9) Öğrenci, danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla,

izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programının normal süresi sekiz yarıyıldır; bilimsel hazırlık sınıfında ge-

çen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on sekiz yarıyıldır.

Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul

edilenler için ise sekiz yarıyıldan daha az olamaz. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğren-

cilerle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

amacıyla üç öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçebilir.”
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka en az biri ilgili EABD/EASD dışından olmak üzere üç üyeden kurulur. Eş danışmanının
olması durumunda eş danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrencinin tez sınavının yapılabilmesi için,
EABD/EASD başkanlığı, danışman tarafından hazırlanan jüri önerisiyle birlikte tezin bir kop-
yasını veya elektronik kopyasını ilgili enstitüye iletir.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır.
EABD/EASD başkanlığı jüri üye sayısının 2 katı kadar öğretim üyesini jüri için teklif eder.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir
yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin dok-
tora derecesine sahip olması gerekir. Eş danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl, iki yedek üye-
den oluşabilir ve eş danışmanı da jüri üyesi olarak atanabilir. Ancak, o EABD/EASD için yeterli
jüri üyelerinin olmaması hâlinde jüri beş kişiden oluşabilir ve eş danışmanı jüri üyesi olamaz.
Öğrenci, jürinin oluşturulabilmesi için öğrencinin tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak,
tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına kabul edilen
iki makale veya SCI, SCI-Expanded, AHCI, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına kabul
edilen bir makaleyi enstitüye teslim etmek zorundadır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, iki hafta
içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Me-
zuniyet için gerekli belgeleri ve tezini teslim etmeyen öğrenciye mezuniyet belgesi veya dip-
loma evraklarını teslim edinceye kadar verilmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program 21 krediden
ve/veya 42 AKTS’den az olmamak şartıyla asgari 7 adet ders, ana sanat dalının ders progra-
mında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital,
konser, temsil ve ilgili EASD akademik kurulunun önerdiği, EYK’nın onayladığı diğer çalış-
malar olmak üzere en az 180 AKTS’den oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program, 45 krediden ve/veya
90 AKTS’den az olmamak şartıyla asgari 15 adet ders, ana sanat dalının ders programında bu-
lunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser,
temsil ve ilgili EASD akademik kurulunun önerdiği, EYK’nın onayladığı diğer çalışmalar ol-
mak üzere en az 240 AKTS’den oluşur.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) EASD akademik kurulu, sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için, ders ve
uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gösteri veya benzeri çalışmaların
yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyıl sonuna kadar
enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının ni-
teliği gerektiriyorsa eş danışman da atanabilir. Sanatta yeterlik çalışması danışmanları, doktoralı
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veya sanatta yeterlik çalışması yapmış öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belir-
lenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman ve eş danışmanı atama ve değiştirme ko-
şulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sanatta yeterlilik tez jürisi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı, biri ilgili EASD öğretim üyesi, bir diğeri farklı EASD veya
farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil; birisi ilgili EASD’dan, diğeri de
farklı EASD veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.
Eş danışmanı olan tezler için jüri beş asil, iki yedek üyeden oluşabilir ve eş danışmanı da jüri
üyesi olarak atanabilir. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması hâlinde, jüri
üç kişiden oluşabilir ve eş danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinin dördüncü alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Tez izleme komitesince tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez savunma sınavına
girebilmesi için, yeni tez önerisi kabulünden sonra yapılacak tez öneri savunması hariç, her
yarıyılda bir defadan fazla olmamak ve araları en az 3 ay olmak koşuluyla en az iki tez izleme
komitesi toplantısından başarılı olması gerekir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşa-
masında tez başlığı değiştirme formu doldurulmak suretiyle verilebilir.

(2) Tez başlığında değişiklik yapmaya mezuniyet sınav jürileri karar verebilir.”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir. 
“GEÇİÇİ MADDE 1 – (1) 2/6/2007 tarihinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime

başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını
vermemiş olan öğrencilerin; YDS, ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 50 puan, uluslararası
nitelikteki TOEFL’dan yeni sistemde 173 puan, eski sistemde 500 puan veya IELTS’den her
bölümden en az 6.0 puan almış olmaları gerekir.

(2) Madde 30’da belirtilen AKTS esaslı hesaplama 2012 Güz Yarıyılı ve daha sonrası
girişli öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilerin
hakları saklıdır.”

MADDE 37 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2012 28379

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                            30 Temmuz 2015 – Sayı : 29430



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Temmuz 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29430 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/710 

KARAR NO : 2015/59 

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık etmek veya Yer Temin 

etmek, İnsan Ticareti yapmak suçundan ekte belirtilen sanıklar hakkında mahkememizde açılan 

kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 

Mahkememizin yukarıda 2014/710 Esas ve 2015/59 karar numarası yazılı 26/01/2015 

tarihli ilamı ile sanıklar hakkında Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya 

Aracılık etmek veya Yer Temin etmek, İnsan Ticareti yapmak suçundan GÖREVSİZLİK kararı 

verilmiş olup, verilen karar dosyada aşağıda belirtilen mağdurların açık adresleri 

bulunmadığından mağdurlara tebliğ edilememiş olduğundan; 

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 sayılacağı ilan 

olunur. 

MAĞDUR: HATİCE YERLİ, Reşat ve Vatfa kızı, 10/06/1980 KIRIKHAN doğumlu, 

HATAY, KIRIKHAN, Baldıran Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Boynuinceli Mah. Orhan Veli Kanık 

Cad. No: 43 İç Kapı No: A Narlıkuyu Merkez Silifke/MERSİN adresinde oturur. İş adresi: 

Akkum Beldesi Baron Gazinosu Narlıkuyu Silifke/MERSİN. TC Kimlik No: 16766147378 

MAĞDUR: NAZİK İŞİK, Muhittin ve Leyla kızı, 12/08/1987 SEYHAN doğumlu, 

MERSİN, TARSUS, Çakırlı Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Güneykent Mah. Refah Cad. No: 3 İç 

Kapı No: 6 Toroslar/MERSİN adresinde oturur. TC Kimlik No: 20722072192 

 5691 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No : 2009/1690 

Karar No : 2013/9 Müt. 

HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ: Kerem NARŞAP, Memet ve Emine oğlu, 03.10.1977 doğumlu, 

Siirt/Kurtalan - Yoldurağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Bitlis/Tatvan 6'ncı Zırhlı Tugay Topçu 

Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1977/4 tertip Topçu Er. Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası: 54988345028 

Yukarıda açık kimliği yazılı Hükümlü Terhisli Topçu Er Kerem NARŞAP hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16 Ocak 2013 gün ve 2009/1690 

Esas, 2013/9 Müt. Karar sayılı duruşmasız işlere dair kararla; 

Hükümlü Topçu Er Kerem NARŞAP hakkında Askeri Mahkememizin 19.10.2009 tarih 

ve 2009/1690 - 1614 E.K. sayılı hükmün izin tecavüzü kısmı ile hükümlü Kerem NARŞAP 

hakkında izin tecavüzü suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı 

CMK.'nun 231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231' inci maddesinin 8' inci 

fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre 

içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 

Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 

DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 

YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 

hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 

TCK.’nun 63'üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 

cezasından MAHSUBUNA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü Kerem NARŞAP'ın bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız işlere dair 

karar Hükümlü Kerem NARŞAP'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. 

maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Hükümlü 

Kerem NARŞAP'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde Hükümlü Kerem NARŞAP tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 inci maddesine göre itiraz 

başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye 

Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 

197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 

tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 

Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere 

itiraz edilebileceği Hükümlü Kerem NARŞAP'a ilanen tebliğ olunur. 5348 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET PCR HAZIRLAMA ROBOTU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ihtiyacı 1 Adet PCR Hazırlama Robotu, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.   

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/08/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir.  6892/1-1 
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10/T/H, 10 BAR ALEV DUMAN BORULU DOYMUŞ BUHAR KAZANI (KOMPLE) 

MONTAJ DAHİL SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın ihtiyacı 10 t/h,10 bar Skoç tip alev duman borulu doymuş buhar kazanı 

montaj dahil alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık 

eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası* : 2015/93590 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Susurluk-Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk / BALIKESİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 05 

c) Elektronik Posta Adresi : susurlukseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet 10/t/h, 10 bar alev duman borulu doymuş buhar 

kazanı (Komple) Montaj dahil. 

b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve Saati : 11.08.2015 Salı günü, Saat 14.30 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 11.08.2015 Salı günü, Saat 14.30’a kadar Susurluk Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel olarak verecekler ve ihale sonucu 

ihale üzerine yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İhale konusu alım işi (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6833/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/96198 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya 

Döneminde her vardiyada 20 işçi olmak üzere toplam 

60 işçi ile ±%20 toleranslı 81.000 ton kristal şekerin 

±%20 toleranslı 80 gün süresince ambalajlanması 

işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece 

yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi 

işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 

2015/2016 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 

gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 11/08/2015 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6873/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Muhtelif İzolasyon İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2015/96919 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Miktarlar yaklaşık olup % ± 20 toleranslı düz yüzeyler 

için 2500 m²; borular için ise 1000 m Muhtelif İzolasyon 

İşleri hizmeti 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : İşe Başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) Takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.08.2015 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6897/1-1 
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17 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA AĞAÇ  

KESİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/95138 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol Müdürlüğüne bağlı 17 Yol Bakım Onarım 

Müdürlüğü sınırları içinde muhtelif yerlerde seyrüsefer, can ve mal emniyeti ile yangına karşı 

önlem olarak 11.088 adet ağaç kesimi işi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 11.08.2015 tarih ve saat: 14.45’te 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 11.08.2015 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6802/1-1 

————— 

OSMANELİ TM 154 KV AKIM VE GERİLİM TRAFOLARININ MONTAJLI OLARAK 

TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No :2015/95150 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Osmaneli TM 154 kV akım ve gerilim trafolarının 

montajlı olarak temini işi  

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.08.2015 tarih saat: 15.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 21.08.2015 tarih ve saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6801/1-1 

————— 

MARMARAY HATTINDA KULLANILAN MAKASLAR İÇİN TOPLAM 20 KALEM 

YEDEK MALZEME TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ  

İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2015/95118 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi  : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray hatlarında kullanılan R350 HT/60 E1, 

R140-1/7 sabit göbekli ve R350 HT/60 E1, R300-1/9 sabit ve oynar göbekli makaslar için toplam 

20 kalem yedek malzeme temini 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 21.08.2015 tarih saat: 14.30’da 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 21.08.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6803/1-1 

—— • —— 
BEYPAZARI KURUSU, TATLI - TUZLU KURABİYE, ERİŞTE VE EV  

TARHANASI ÜRÜNLERİNİN/MAMULLERİNİN EKMEK SATIŞ  

BÜFELERİNDE SATIŞ İZNİNİN VERİLMESİ  

İŞİ YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamıza ait Halk Ekmek Büfelerinde Beypazarı Kurusu, Tatlı - Tuzlu Kurabiye, 

Erişte ve Ev Tarhanası Ürünlerinin/Mamullerinin satış izninin verilmesi işi kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla yapılacaktır. 

2 - Teklifler en geç 13.08.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 6797/1-1 
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7ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ  

TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

TRT Diyarbakır Müdürlüğünden: 

7 adet muhtelif marka ve model Ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı, 

İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile İhale edilecektir. 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TRT Diyarbakır Müdürlüğü Satınalma Servisi 1. kat: Oda No: 1206 

İstasyon Bulvarı No: 24   2100-Yenişehir/DİYARBAKIR 

b) Telefon Numarası  : 0 412 228 72 64 - 223 10 48/1205 - 1206 

c) Faks numarası  : 0 412 223 10 70 

2 - İhalenin: 

a) Yapılacağı adres  : TRT Diyarbakır Müdürlüğü Yemekhanesi 3. kat İstasyon 

Bulvarı No: 24 Yenişehir/DİYARBAKIR 

b) Tarihi ve saati  : 20/08/2015 günü saat:10:00 

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler: 

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir. 

a) Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması 

halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Servisimize 

yatırıldığını gösteren makbuz, 

d) Vekaletten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname. 

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

f) Her sayfası isteklince imzalanmış ihale dokümanı. 

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi 

ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

6 - Satışa konu araçlar TRT Diyarbakır Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. 

7 - İhale dokümanı TRT Diyarbakır Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür 

Yardımcılığı Satınalma Servisi 1. kat: Oda No: 1206 İstasyon Bulvarı No: 24 Yenişehir-

DİYARBAKIR adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

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

dokümanı posta ile gönderilmez. 

8 - Teklifler, en geç 20/08/2015 günü saat 10.00’a kadar TRT Diyarbakır Müdürlüğü 

Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı Genel Evrak Birimine 1. kat: Oda No: 1232 

İstasyon Bulvarı No: 24 Yenişehir-DİYARBAKIR adresine elden verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale TRT Satış ve Kiralama 

İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep 

göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından 

önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  6324/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 7,34 TL ile en çok 299.386,27 TL arasında değişen; 

11/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

29.940,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 31 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, 

light natural, badem içi, conta, el feneri, kemer, kalem, şal, nozzle, elektrot, asma kilit, şifreli 

asma kilit, lazerli su terazisi, şifreli kilit, kemer delme aleti, lazer kalem, lehim havyası, cam 

misket, koli bandı, alyan takımı, mutfak bıçağı, elektrikli haşere kovucu, köpek kovucu, mobilya 

zımba aleti, kar gözlüğü, boş dvd, boş cd, oto süpürgesi, band, mp3 çalar, velt craft, jota mastic, 

ampul, mutfak tüpü, gözlük çerçevesi, cam kase, cam tabak, ampul, filtreli sigara kağıdı, tesbih, 

usb bellek, hava tüpü, çay, gösterge paneli, kalorifer muhafazası, marş dinamosu, sinyal kolu vb); 

açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük 

Kompleksi adresindeki ihale salonunda 12/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet 

adresimiz ile (0 432) (223 4026-46) 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 vekâletname 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 10,00 TL bedel karşılığı Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 6857/1-1 
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SES HABERLEŞME (VCS) VE SES KAYIT/DİNLEME (VRS)  

SİSTEMLERİ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2015/23 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No: 66   06330 

Etiler-Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 -

204 23 40    Fax: +90 312 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, 4 (dört) adet VCS (Ses Haberleşme Sistemi)  

  4 (dört) adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme Sistemi), 

b) Teslim yeri  : Adana Havalimanına; 1 adet VCS (Ses Haberleşme 

Sistemi) ve 1 adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme Sistemini  

  Gaziantep Havalimanına; 1 adet VCS (Ses Haberleşme 

Sistemi) ve 1 adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme Sistemi),  

  Siirt Havalimanına; 1 adet VCS (Ses Haberleşme 

Sistemi) ve 1 adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme Sistemi),  

  Muş Havalimanına; 1 adet VCS (Ses Haberleşme 

Sistemi) ve 1 (bir) adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme Sistemi)  

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

270 gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 30/09/2015 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) 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) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 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,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi,  

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 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.  

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

gereken kriterler 

4.2.1 - İş Deneyim Belgeleri: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem miktarında (teslimat 

süresi içerisinde 4 adet VCS (Ses Haberleşme Sistemi) ve 4 adet VRS (Ses Kayıt/Dinleme 

Sistemi)) üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

4.2.2.2. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

4.2.2.3. istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 7.2.2.1. ve 7.2.2.2. de 

ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.  

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin 

veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu,  

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 
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d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  

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

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

4.2.3. Tedarik Edilecek Malların Broşür, Katalog ve Fotoğrafları: 

4.2.3.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen sistemlere ait güncelleştirilmiş ve Teknik 

Şartnamede yer alan teknik özellikleri kapsayan orijinal (İngilizce veya Türkçe olarak 

hazırlanmış) katalog ve dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.  

4.2.3.2. Teknik Şartnamede yer alan teknik özellikler, teknik dokümanın ilgili 

sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, hangi maddeye 

karşılık geldiği belirtilecektir)  

4.2.3.3. Dokümanların yer aldığı ve teklif edilen sistemleri tanıtan CD/DVD (Windows 

ortamında kullanılmak üzere) teklif ekinde yer alacaktır. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, VCCS (Voice Communication Control System) ve/veya Ses 

Kontrol Sistemi ve/veya Ses Kayıt Sistemi ve/veya Radar Görüntü Kayıt Sistemi ve/veya VoIP 

Telsiz Cihazları kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Z-136 nolu odada görülebilir ve 100,-TL 

(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, 30.09.2015 günü, saat 11:00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 6894/1-1 
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ÇAMLIDEREDEKİ DÜKKÂNLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Çamlıdere ilçesi Şeyh Ali Semerkandi 

Türbesi Türbesi önü 1124 - 1125 adalar arasında bulunan ve 25 yıllığına işletme hakları 

şirketimize devredilen 4 (Dört) adet dükkân 5 (Beş) yıllığına, teklif alma usulüyle kiraya 

verilecektir. 

2 - Dükkan kiralayacak kişilerin Çamlıdere de ikamet etmesi zorunludur. Buna ilişkin 

belgeleri teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. 

3 - Kira teklifleri en geç 06.08.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Konu ile ilgili fabrikamız Personel ve İdari İşler Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. 

5 - Kira artışı her yıl yıllık TEFE oranında artırılacaktır. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 6879/1-1 

————— 
BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 150 Ton buz alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Buzun Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 06.08.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 6880/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden: 

Semteks Örme San. ve Tic. Ltd. Şti. (7610323778) adına tanzimli 20.08.2004 tarihli 

76659 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi nedeniyle mezkur belge kapsamında 

Müdürlüğümüzce tescilli aşağıda sayı/tarihi belirtilen ithalat beyannamesi eşyalara isabet eden 

vergi, fon ve tahsilat anında hesaplanacak gecikme faizleri için adı geçen firmaya yapılan tebligat 

adres yetersizliği nedeniyle iade edildiği ve tebligata dair başkaca adres bulunmadığından 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 

 

Beyanname Sayı/Tarihi KDV KKDF 

IM081706/31.08.2004 

1.258,02-TL 

(Gecikme faizi tahsilat 

aşamasında hesaplanacaktır.) 

6.989,00-TL 

(Gecikme faizi tahsilat 

aşamasında hesaplanacaktır.) 

 6888/1-1 
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Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 30.07.2015 

Son Başvuru Tarihi : 13.08.2015 

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca 

onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp 

ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra 

www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

Başvuru Adresi ve iletişim 

Tunceli Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez / TUNCELİ 

Tel: 0428 213 1794 

 

Birimi/Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece İlan Şartı 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi/Siyaset 

Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 

Hukuk 

Bilimleri 

Yardımcı 

Doçent 
1 2 

Uluslararası Hukuk/Uluslararası 

Ceza Hukuku alanında doktora 

yapmış olmak ve Türkiye’nin 

Uluslararası Ceza Mahkemesine 

taraflığı konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

 6825/1-1 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Kamil GÖKDEMİR’e üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” 

cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 20.02.2016 tarihinde başlanacak olup, 

cezalar 22.02.2019 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Yusuf YOLERİ’ye “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.05.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.11.2015 

tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mustafa 

ÇOBAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 15.04.2015 gün ve 44-88-09, 39-88-10 sayılı kararları ile iki 

ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.07.2015 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 05.07.2017 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Rıza COŞKUN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.07.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.07.2016 

tarihinde son bulacaktır. 

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Osman 

ŞAHİNTAĞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.12.2012 gün ve 92-100-01, 93-100-02 sayılı kararları 

ile iki ayrı  “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.06.2015 tarihinde 

başlanmış olup, ceza 03.06.2017 tarihinde son bulacaktır. 

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz 

KOCAOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 20.02.2015 gün ve 644-747 sayılı kararı ile “6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 02.06.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 

02.06.2016 tarihinde son bulacaktır. 

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Metin 

ÖZGÜN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 20.02.2015 gün ve 628-731 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.05.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 

29.05.2016 tarihinde son bulacaktır. 6875/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-84 sayılı Kararı ile 26/04/2013 tarihli ve BAY/939-

82/32507 numaralı bayilik lisansı sahibi Buzpet Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermek suretiyle 

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Buzpet 

Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma 

sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/05/2015 tarihli ve DDB.339/1-1 

sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6834/1/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/05/2015 tarih ve 5601-30 sayılı kararı ile 

“DAĞ/4030-3/31529 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin lisanslı bayisi olan BAY/939-82/33486 numaralı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hakaş Gıda Tekstil Turizm Yatırım İnşaat Anonim Şirketine ait 

istasyonda; 26/11/2014 tarihinde yapılan denetime göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan 2 

adet tank bulunmasının ve bazı satışların otomasyona yansımamasına rağmen faaliyete bu şekilde 

devam edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesinin altıncı fıkrasına ve 

1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 5 inci maddesinin 

6,7,8 ve 9 uncu fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, 

Konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti 

amacıyla 5015 sayılı Kanunun “ İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri kapsamında, DAĞ/4030-3/31529 numaralı 

dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi hakkında 14/05/2015 tarih ve 5601-30 sayılı Kurul Kararı ile doğrudan soruşturma 

açılmasına karar verilmiştir. 

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkur Kanunun 20 nci maddesi 

uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi aksi halde, 

yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans 

doğrudan iptal edilecektir. 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarih ve 5601-30 sayılı 
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Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 11/06/2015 tarihli ve DDB.39/3-3 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.” 6834/2/1-1 

————— 
Kurul’un 05/05/2015 tarihli ve 5594-14 sayılı Kararı ile 27/03/2012 tarih ve BAY/939-

82/30745 numaralı bayilik lisansı sahibi Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemini devre dışı bırakarak piyasa faaliyeti göstermek 

suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı 

hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 

karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 

20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 

Destan Petrol Nakliye Otomotiv Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/05/2015 tarihli ve 

DDB.339/3-3 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6834/3/1-1 

————— 
Kurul’un 04.06.2015 tarihli ve 5626/6 sayılı Kararı ile; 19.06.2012 tarih ve 

ITS/AKSA/0208 Numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Liya Mühendislik 

Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin 

proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapması nedeniyle, 03.03.2015 tarihli ve 5604/14 sayılı 

Kurul Kararı gereği söz konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının 

konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik 

Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin proje onayı 

almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 

37 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi hükümlerine 

aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat 

Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca (bundan böyle mevzuata uygun hareket 

etmesi hususunda) ihtarda bulunulmasına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6834/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 14.05.2015 tarihli ve 5601-15 sayılı Kararı ile; 

Esoğlu Sağlık Eğitim Hizmetleri İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi ile ilgili olarak Vergi Müfettişi tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 

4150056766 vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A- 2453/251-

109 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre Yeşilırmak Mahallesi 

Atatürk Bulvarı No:30 (Pafta:G36b22d3b, Ada:172, Parsel:1) Taşova /Amasya adresinde 

03.11.2010 tarih ve BAY/939-82/28531 sayı ile lisans kapsamında faaliyet gösterdiği 2010 yılı 

içerisinde Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 

7606 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan Emre 

Petrol ve Tic. Ltd. Şti. olarak değişmiştir.) değişik tarihlerde (9 kez) kullanıcılar haricinde 

yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(g) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili 

mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" 

başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarihli ve 5601-15 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15/06/2015 tarihli ve DDB. 20/2015/8 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. 

Yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6834/5/1-1 

————— 
Kurulun 14/05/2015 tarihli ve 5601-14 sayılı Kararı ile; 

Eylem Akaryakıt Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ilgili olarak 

Vergi Müfettişi tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 vergi 

mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A- 2453/251-109 sayılı yazısı 

ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre, Yeşilırmak Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No:30 (Pafta:G36b22d3b, Ada:172, Parsel:1) Taşova /Amasya adresinde 03.11.2010 tarih ve 

BAY/939-82/28531 sayı ile lisans kapsamında faaliyet gösterdiği 2010 yılı içerisinde Gülap 

Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 7606 sayılı Ticaret 

Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan Emre Petrol ve Tic. Ltd. 

Şti. olarak değişmiştir.) değişik tarihlerde (9 kez) kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı 

akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve 
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ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı 

olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi 

ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 

14/05/2015 tarihli ve 5601-14 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarihli ve 5601-14 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15.06.2015 tarihli ve DDB.20/2015/7 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. 

Yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6834/6/1-1 

————— 
Kurul’un 02/08/2012 tarihli ve 3960-21 sayılı Kararı ile; MYĞ/2463-4/27373 sayılı 

Madeni Yağ Lisansı sahibi Arma Madeni Yağ Lastik Petrol Ürünleri Taşımacılık Turizm Sanayi 

ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 

308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansının 

iptaline karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6834/7/1-1 

————— 
Kurul’un 14/05/2015 tarihli ve 5601-55 sayılı Kararı ile 03/03/2005 tarihli ve DAĞ/446-

265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim 

Şirketi’nin bayisi olan Reypet Akaryakıt ve LPG Ürünleri Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı 

tankı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 

detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve 
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Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 12/06/2015 tarihli ve DDB.339/8-8 sayılı Soruşturma Raporu 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6834/8/1-1 

————— 
Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584/8 sayılı Kararı ile Samanyolu Enerji Adalet 

Akaryakıt Taşıma Isıtma Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi'nin (Eskişehir Karayolu 17. Km, Merkez/KÜTAHYA Çinili V.D.- 007 049 3102 ) 

herhangi bir lisansı olmaksızın Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama 

Ticaret Limited Şirketi'ne akaryakıt ikmal ettiği ve bu nedenle lisans almaksızın akaryakıt bayilik 

faaliyetinde bulunulmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Samanyolu Enerji 

Adalet Akaryakıt Taşıma Isıtma Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi (Eskişehir Karayolu 17. Km, Merkez/KÜTAHYA Çinili V.D.- 007 049 

3102 ) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında 

ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 18/05/2015 tarihli ve DDB.58/2-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilinin belirlenen adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6834/9/1-1 

————— 
Kurulun 21/05/2015 tarihli ve 5609-3 sayılı Kararı ile; 

ŞEFİKA PETROL AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE KUYUMCULUK 

OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak 

firmanıza ait istasyonda 15.01.2014 tarihinde yapılan denetimde Bayisi olduğunuz dağıtıcı 

haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) ve akaryakıt istasyonunun 

otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmaması fiillerinin işlenmesi nedeniyle; 

a) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılması (menşei belli olmayan) 

fiilinin; 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, 

b) Akaryakıt istasyonunun otomasyon sistemine ve ara birim ünitesine müdahale edilmek 

suretiyle elektronik verilere Kurumumuzun erişiminin düzenli sağlanmaması fiilinin; 
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5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları, ve 1240 sayılı Kurul kararının 5 inci maddesinin14 üncü fıkrasına, aykırı hareket 

ettiğiniz değerlendirildiğinden 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 

21/05/2015 tarihli ve 5609-3 sayılı Kurul Kararları sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına 

karar verilmiştir. 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 21/05/2015 tarihli ve 5609-3 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 16.06.2015 tarihli ve DDB.20/2015/10 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. 

Yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 

üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen 

savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6834/10/1-1 

————— 
Kurul’un 16/04/2015 tarih ve 5566-7 sayılı kararı ile 21.05.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32647 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şefika Petrol Akaryakıt Petrol 

Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi bayilik 

lisansı kapsamında temin ettiği akaryakıtı BAY/939-82/26472 lisansı sahibi Afacan Akaryakıt ve 

Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satmak suretiyle 

yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı fiilini işlediği ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı 

sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g) bendine aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şefika 

Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 18.05.2015 tarihli ve DDB.200/30-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine usulüne uygun olarak gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6834/11/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6896/1/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6896/2/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6907/1-1 
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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

— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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. 


