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YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK
PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, meslek personelinin mesleğe giriş ve yeterlik

sınavları ile atanması, yetiştirilmesi, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum kadrolarında istihdam edilecek enerji uzman

ve enerji uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ile 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanını,
b) Daire Başkanı: Kurum daire başkanlarını,
c) Giriş Sınavı: Enerji uzman yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek amacıyla

Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavların tamamını,
ç) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
d) Jüri: Enerji uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen, değerlendiren ve

yeterlik sınavını gerçekleştiren tez değerlendirme ve yeterlik sınav jürisini,
e) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,
f) KPSS: Kamu personel seçme sınavını,
g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
h) Meslek personeli: Enerji uzman ve enerji uzman yardımcılarını,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Uzman: Enerji uzmanını,
j) Uzman yardımcısı: Enerji uzman yardımcısını,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman

yardımcılığı giriş sınavı; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
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(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek
zamanlarda giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır veya yaptırılır.

(3) Yazılı sınav, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkan tarafından uygun gö-
rüldüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamı ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu ko-
nuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

Giriş sınavının duyurulması ve zamanı
MADDE 6 – (1) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibariyle Kurul

tarafından belirlenir.
(2) Başvuru tarihleri, istenecek belgeler, sınavın şekli, konuları,  yeri, zamanı ile KPSS

sonuçlarına göre puan türleri, asgari puanlar ve diğer hususlar Başkan tarafından belirlenerek,
Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(3) İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce başlayacak şekilde yayımlanır. Başvuru
süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasındaki süre on iş gününden az olamaz.

Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldur-

mamış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle, (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS’den sınav duyu-

rusunda belirtilen puan türlerine göre taban puanı almış olmak,
ç) Kadro ve ihtiyaç durumuna göre, en az dört yıl süreli eğitim veren;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,
2) Mühendislik veya mimarlık,
3) Fen, edebiyat, fen-edebiyat,
fakültelerinden veya Kurumca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az

dört yıllık lisans eğitimi veren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim kurumlarından
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar,  Kurumdan veya Kurumun

internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri
eklerler:

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da onay-
lanabilir.

Başvuru şekli ve yeri
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; elden, posta yoluyla veya ilanda belirtildiği

takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içe-
risinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
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Giriş sınavına hazırlık çalışmaları

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmet-

leri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyuru-

sunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

(3) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sı-

navı duyurusunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katından

fazla olamaz.

(4) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi

durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri

taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan baş-

lamak üzere sıralama yapılır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş

sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı

puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(5) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava çağrılacak adaylara sınava giriş belgesi verilir.

(6) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi, sınav yeri ve tarihi Başkan

onayını müteakip Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu Başkan tarafından belirlenir.  Komisyon; beş

asıl, beş yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı komis-

yonun doğal üyesidir. Başkan gerekli görürse Komisyon üyesi olarak yükseköğretim kurumları

öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçe-

mez.

(2) Asıl üyelerin belgeye dayalı mazeretlerinin olması durumunda yedek üyeler tespit

sırasına göre Komisyona katılırlar. Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eş-

lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının

katıldıkları öğrenim dalı ile ilgili sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler ka-

tılır.

(3) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(4) Sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlen-

dirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması komisyon tarafından yapılır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezu-

niyet durumu dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisi konularından

yapılır.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendindeki fakülte

veya bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:

a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel

Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar

Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Huku-

ku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
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b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İsta-
tistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,

c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe,
Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro
İktisat,

ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hu-
kuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,

d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi,  Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası,
Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde
belirtilen fakülte veya bölümlerden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte
veya ilgili bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak belirlenir.

(4) Kurumun görev alanına ilişkin sorular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat
kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar,
Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, ulus-
lararası enerji örgütlenmesi konularından hazırlanır.

Yazılı sınav, sınavın değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı
MADDE 13 – (1) Kurumca yazılı sınav yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar uy-

gulanır:
a) Adaylar sınava; giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen kimlik

belgeleri ile katılır.
b) Sınavlar, komisyonun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Komisyon başkanınca

yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol
edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav
kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılır.

c) Sınavda kopya verenler,  kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çek-
tiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

ç) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kâğıt
adedini gösteren ikinci bir tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine
konularak kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına verilir.

d) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.
e) Sınavın klasik veya klasik ve test usulünde beraberce yapılması durumunda cevap

kâğıtlarının değerlendirilmesi her komisyon üyesince ayrı ayrı yapılır. Bu şekilde yapılan sı-
navda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

f) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baş-
lanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday
(son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

g) Komisyon, cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip
eden en geç otuz iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
teslim eder. Yazılı sınav sonuçları teslim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Başkanın
onayı ile liste halinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir. İlanda; sözlü sınava girmeye hak
kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihi yer alır. Bu ilanla sınava giren bütün
adaylara sınav sonucu tebliğ edilmiş sayılır.
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ğ) Yazılı sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş
günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden iti-
baren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu
adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz
süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

(2) Yazılı sınavın 5 inci maddede belirtilen kurumlara yaptırılması halinde sınava ilişkin
hususlar, Kurum ve ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra veya yazılı sınav

yapılmaksızın doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir. Adaylar, komisyon üyeleri tarafından (a) bendi için elli

puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanıl-
maz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde; komisyon, yazılı sınav ile sözlü sınav

notunun aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit
eder. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı
puanı olarak tespit edilir.

(2) Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.
(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle

ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle,
ilanda belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri
tutanakla belirlenebilir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla,
giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere
Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek
ilan edilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği
tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Başkanın onayı ile
belirlenen asıl ve yedek liste Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sı-
navda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının arit-
metik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav ya-
pılması durumunda, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sa-
dece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
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(6) Sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından
en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaş-
mayan dilekçeler dikkate alınmaz.

(7) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

Uzman yardımcılığına ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların

aşağıdaki belgeleri, belirlenen süre içinde teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri
gerekir:

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.
b) T.C. kimlik numarası beyanı.
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.
d) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanı.
e) Kurumdan temin edilecek üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları,

göreve başlamaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü-
kümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları için atama işlemlerinin
yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde 16 ncı maddede yer alan belgelerle
Kuruma müracaat etmeleri gerekir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde belgelendirilmiş
bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) 16 ncı maddede belirtilen belgeleri, verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında
yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcısı kadro-
larına atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma işlemleri olumsuz sonuçlananlar
için 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gü-
venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise du-
rumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(6) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanların veya ataması yapılıp da her-
hangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren
bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek lis-
teden atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Giriş sınav komisyonu tarafından düzenlenen ve sınava girenlerin

aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, bir yıldan az
olmamak üzere müteakip sınava kadar saklandıktan sonra imha edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi ve çalışma düzeni
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcılarının

üç yıllık yetişme süresi, mücbir sebepler dışında kesintiye uğratılmaz. Yetişme süresi içinde;
21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerde yer alan görevlendirmeler hariç yurt içi ve yurt dışında geçici
süreli görevlendirme yapılamaz. Askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlikleri Kurum
tarafından tecil ettirilir. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri hizmet birimlerinde, ilgili
hizmet birimi amiri veya ilgili hizmet birim amiri tarafından görevlendirilen grup başkanı
ve/veya uzman gözetiminde çalışırlar.

Yetiştirilme ilkeleri
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece

enerji uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile Kurum kültürünü kazanmaları
amacıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesine,
b) Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi

ve becerilerin edinilmesine,
c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneğin kazanılmasına,
ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasına,
d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesine,
e) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılımın sağlanmasına ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesine,
f) Kurumun göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda; staj, eğitim, inceleme ve

araştırma yapılmasına,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Yetiştirilme şekli ve esasları
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-
melik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Uzman yar-
dımcılığına atanmadan önce adaylık eğitim programına katılarak başarılı olan ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 58 inci maddesine göre asaleten atananlar da uzman yardımcılığı
yetiştirme programı içinde yer alan hazırlayıcı eğitim ve staj programlarına sadece katılmakla
yükümlüdürler.

(2) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında, mesleğin gerektirdiği; hukuk, iktisat
ve işletme bilgisi, yönetim becerileri, sunum tekniklerinin geliştirilmesini, Kurum kültürü ve
değerlerinin kazandırılmasını amaçlayan, içeriği ve süresi Başkanlık Onayı ile belirlenen eğitim
programlarına tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, esasları Başkanlıkça belirlenen mesleki
eğitim değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonucunda yüz puan üzerinden verilecek notlar il-
gililerin dosyalarına işlenir ve bağlı bulundukları hizmet birimlerine bildirilir.

(3) Uzman yardımcıları; temel, hazırlayıcı eğitim ve staj programı sürecince İnsan Kay-
nakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevlendirilirler. Temel eğitim, hazırlayıcı
eğitimden sonra görevlendirildikleri daire başkanlığı tarafından belirlenecek grup başkanı
ve/veya enerji uzmanı refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek,
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mesleki uygulamaları öğrenirler. Ayrıca görevlerine ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri
konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Bunun yanı sıra, uzman
yardımcılarının Kurumsal ihtiyaçlar, ilgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde yurt içinde
ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılmaları yo-
luyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır.

(4) Uzman yardımcıları için,  temel ve hazırlayıcı eğitim sonrasında staj ve yetiştirme
programı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Bu program çerçevesinde, uzman yardım-
cıları en az iki hizmet biriminde, toplam iki aydan az olmamak kaydıyla görevlendirilmek su-
retiyle birden fazla sektörde yetiştirilir.

(5) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel
çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi
için gerekli koşullar sağlanabilir.

(6) Uzman yardımcıları, üç yıllık yetiştirme dönemi boyunca İnsan Kaynakları ve Des-
tek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Başkan tarafından uygun görülen
her türlü eğitim, staj ve tesis inceleme programlarına  katılmak zorundadır. Daire başkanları,
birimlerinde çalışan uzman yardımcılarının söz konusu programlara katılımını sağlarlar.

Kurum dışı staj
MADDE 22 – (1) Adaylık eğitimi programlarını tamamlayan uzman yardımcıları için,

hizmet sunumuna ilişkin uygulamaları yerinde görmeleri, deneyim kazanmaları ve yetiştiril-
meleri amacıyla, enerji sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren kamuya
ve/veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar,  düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile uygun
görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan Kurum dışı staj programı düzenlenebilir.

Tesis inceleme programı
MADDE 23 – (1) Kurumun görev alanı ile ilgili santraller, elektrik ve doğalgaz dağıtım

tesisleri,  doğalgaz depolama tesisleri ile rafineri gibi kamu ve özel sektöre ait tesislerdeki uy-
gulamaları yerinde incelemek amacıyla inceleme programları düzenlenebilir. Programın ta-
mamlanmasından sonra uzman yardımcıları tarafından 30 gün içinde, Başkanlık Makamına
sunulmak üzere bir rapor hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkan-
lığına teslim edilir.

Yurt dışı stajı
MADDE 24 – (1) Kurumda en az bir yıl çalışan ve asaletleri tasdik edilen uzman yar-

dımcıları; 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ye-
tiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çer-
çevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilen uzman yardımcıları, bulundukları ülkede Kurumca belirle-
necek süre ve esaslar dâhilinde mesleki konularda inceleme ve araştırma yaparak, uygulamaları
yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

(3) Uzman yardımcıları yaptıkları incelemeler sonucunda ortak bir rapor hazırlarlar.
Gerekli görülmesi halinde hazırlanacak rapora esas konular Kurumca tespit edilir. Uzman yar-
dımcıları rapor ve devam ettikleri kurslardan alacakları sertifika veya başarı belgelerinin bir
örneğini yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

(4) Yurt dışında bulundukları sürede uzman yardımcılarının tutum ve davranışları ile
başarı durumları, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı tarafından mahallinde değerlendirilir ve bir rapor düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Değerlendirmesi ve Yeterlik Sınavı

Tez konuları listesi
MADDE 25 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda diğer birimlerin önerileri dikkate alınarak düzenlenen Tez
Konuları Listesi Başkan onayı ile kesinleşir. İhtiyaç halinde aynı usulle değiştirilebilir.

Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısı, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uzman-

lık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcısı; Kurumdaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve

refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde,
Tez Konuları Listesinden iki konu belirleyerek tez projelerini hazırlar ve görev yaptığı daire
başkanlığına sunar. Bağlı bulunduğu daire başkanı, kendi görüşünü de ekleyerek tez projelerini
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir. Tez projelerinde; tezin
konusu, çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kay-
nakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgilere yer verilir. Uzman yardımcısı tez pro-
jelerini Kurum içinden veya dışından seçtiği tez danışmanı ile birlikte imzalar. Kurum içinden
seçilecek tez danışmanının, uzmanlık tezi ya da en az yüksek lisans tezi hazırlamış olması ge-
rekir. Kurum dışından belirlenen tez danışmanının ise ilgili bilim dalında öğretim üyesi olması
şarttır.

(3) Tez projeleri, Başkanın onayına sunulur. Yedi iş günü içinde verilecek onay ile tez
konusu kesinleşmiş olur. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on
beş iş günü içinde Başkanın önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez
konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde,
Başkan tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.
Uzmanlık tezinin hazırlanması
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanır.
(2) Uzmanlık tezleri, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara, bilimsel etik ku-

rallara ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır. Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin,
uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi, daha önce yük-
sek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış
olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır.

(3) Uzman yardımcısı, başlık ve içerik olarak onaylanmış tez konusuna bağlı kalmak
zorundadır. Ancak tez konusunun kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde uzman yardımcısının
tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve/veya tez konusunu değiştirmeyi istemesi duru-
munda, bir defaya mahsus olmak üzere 26 ncı maddedeki usulle tez konusu değiştirilebilir. Se-
çilen yeni konunun da tez konuları listesinde yer alması gerekir. Tez konusunun değiştirilmesi
uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(4) Zorunlu hallerde uzman yardımcısının talebi ve Başkan onayı ile tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

(5) Uzman yardımcısına tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Başkan onayı ile gereken
kolaylık sağlanabilir.
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Uzmanlık tezinin teslimi ve ek süre verilmesi
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini istenilen sayıda çoğaltarak, da-

nışmanının raporuyla birlikte tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde, görevli
bulunduğu birimin daire başkanına teslim eder. İlgili daire başkanı teslim aldığı tezi üç iş günü
içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

(2) Süresi içinde tezlerini teslim etmeyen veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tez değerlendirme ve yeterlik jürisi
MADDE 29 – (1) Tez değerlendirme ve yeterlik jürisi, Başkan tarafından belirlenecek

bir daire başkanının başkanlığında, uzman yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanı ile
grup başkanları ve/veya uzmanlar arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş
asıl üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde jüride yükseköğretim kurumlarından öğretim
üyeleri de görevlendirilebilir. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin belgelendirebile-
cekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle jüriye katılamamaları halinde; daire başkanları ye-
rine vekilleri, diğer üyeler yerine ise yedek üyeler belirlenen sıraya göre katılırlar.

(2) Jüri, üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(3) Jüri başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev ala-
mazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Jürinin sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığınca yürütülür.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tezler ve tez danışmanının değer-

lendirme raporu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca jürinin asıl ve
yedek üyelerine dağıtılır. Jüri, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içinde inceler.

(2) Tezin mevcut haliyle savunulabilir nitelikte bulunması veya gerekli düzeltmeler ya-
pıldıktan sonra savunulabilir hale gelmesi durumunda uzman yardımcısının tezini savunması
için jüri tarafından bir tarih belirlenir.

Tezin savunulması
MADDE 31 – (1) Uzman yardımcısı, Jüri tarafından belirlenen tarihte tezini sözlü ola-

rak savunur ve jürinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır.
(2) Jüri sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi yüz puan üzerinden değerlendirir.

Tezin başarılı kabul edilebilmesi için, Jüri başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(3) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde Jüri tarafından her bir üyenin vermiş olduğu
puanları ve tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına katılmayan uzman yardımcısı ba-
şarısız tez vermiş sayılır ve hakkında 32 nci madde hükümleri uygulanır.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 32 – (1) Jüri tarafından tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına bir hak

daha tanınır.
(2) Uzman yardımcısı mevcut tezini düzelterek veya kendisine yeni bir tez konusu ve-

rilmesini isteyerek de ikinci hakkını değerlendirebilir. Bu durumda, tez seçimi 26 ncı madde-
deki usulle yapılır ve uzman yardımcısına ikinci hakkını kullanabilmesi için altı ayı aşmamak
üzere süre tanınır.
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Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 33 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışılmış

olması,
b) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri dahil değildir.
Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı, Başkanlıkça belirlenecek tarihte Jüri tarafından sözlü

olarak yapılır. Tezin başarılı bulunduğu tarih ile yeterlik sınav tarihi arasındaki süre, on beş iş
gününden az, zorunlu durumlar saklı tutulmak kaydıyla altmış iş gününden fazla olamaz.

(2) Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcısının görev ve yetki alanına ilişkin mevzuat ile
mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadığı ölçülür.

(3) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren konulardan yapılır. Sözlü sınavda,
Jüri üyelerinin her birinin yüz tam puan üzerinden verdiği notların aritmetik ortalaması alınarak
sonuç belirlenir.  Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Jüri tarafından tezi başarılı bulunduğu hâlde sınavda başarısız olan veya sınava gir-
meye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl
içinde kullanılmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.

Yeterlik sınavı sonuçları ve itiraz
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı sonunda, Jüri başkanı, ayrı ayrı her üyenin verdiği

notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Sonuçlar, Başkanın onayından sonra adı geçen Daire
Başkanlığı tarafından ilgililere tebliğ edilir.

(2) İlan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Jüri tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanır ve uzman yardımcısına bildirilir. İtirazlar hakkında verilen kararlar kesindir.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Uzmanlığa atanma
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı YDS’den asgari

(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası ge-
çerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz etmesi halinde enerji uzmanı kadrosuna atanır. Ancak,
YDS belgesinin uzman yardımcılığı döneminde alınmış olması, diğer belgelerin ise uzman
yardımcılığı döneminde alınmış ve yeterlik sınavı tarihi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen
geçerlilik süresinin dolmamış olması şarttır.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısının yeterli dil puanına sahip ol-
maması durumunda, en geç iki yıl içinde YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği ba-
kımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye
sahip olma şartını yerine getirmesi halinde enerji uzmanı olarak atanır.

Meslekten çıkarılma
MADDE 37 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-

dıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sı-
nav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve memur unvanına denk bir kadroya atanırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Eğitim

Yurt içi eğitim

MADDE 38 – (1) Uygun zamanlarda meslek personeli için ilgili birim amirlerinin tek-

lifi üzerine veya doğrudan eğitim programları düzenlenebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Başkanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve ser-

tifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve bütçe imkânları dâhilinde yabancı dil eğitiminden

yararlandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim

MADDE 39 – (1) Meslek personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetişti-

rilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve de-

neyimini arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Uzman yardımcılarının görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Uzman yardımcıları:

a) Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli doküman-

ları toplamak ve ön hazırlık çalışmaları ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yap-

makla,

c) Görevlendirildiklerinde kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmakla,

ç) Görevlendirildikleri dairenin yürüttüğü hizmetler ile ilgili toplantılara katılarak gö-

rüşlerini açıklamakla,

d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemekle,

e) İlgili daire başkanı, grup başkanı veya uzman tarafından verilecek benzeri diğer gö-

revleri yerine getirmekle,

yükümlüdür.

Uzmanların görev, yetki ve yükümlülükleri

MADDE 41 – (1) Uzmanlar, mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevlerin; düzenli, et-

kin, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesini sağlamakla ve Kurum tarafından yürü-

tülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür.

(2) Uzmanlar;

a) İlgili daire başkanlığınca verilen görevleri süresinde yapmak,

b) Uluslararası sözleşmelerin Kuruma verdiği görevleri takip etmek ve bu çerçevede

gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve öneri-

lerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulun-

mak,
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ç) Yurtiçi ve yurtdışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek,  Kurum içi ya da kurumlar

arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

d) Enerji konusundaki mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki

gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda Başkan tara-

fından yapılması istenen çalışmaları ve incelemeleri yapmak,

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak,

f) Kurumun görevlerini tarafsızlık, nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışma-

sından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine göre

yürütmek,

g) Amirlerince verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek,

ile yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Re’sen işlem yapma yasağı

MADDE 42 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları görevlendirilmedikçe ilgili kişi ve ku-

ruluşlardan re’sen bilgi isteyemez, inceleme, araştırma ve denetleme yapamaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-

netmelik, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ve Yetiştirilmek Ama-

cıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeniden veya naklen atanma

MADDE 44 – (1) Uzman yardımcılığı veya uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, Ku-

rumdan çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden veya naklen uzman yardımcılığına veya uzmanlığa

atanmak isteyenler, ihtiyaç ve boş kadro bulunmak şartıyla Kurul kararıyla atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 12/6/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Görevde bulunan uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/11/2011 tarihinde Kurumda uzman yardımcısı kadrosunda

bulunanların tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlık kadrolarına atanmaları yürürlükten kaldırılan

yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzak-

tan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat
ve İşletme fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğ-

retim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin kurullarını,
c) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzak-

tan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin yönetim kurullarını,
ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
d) Fakülte: Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerini,
e) GNO: Genel Not Ortalamasını,
f) Merkezî Açıköğretim: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilat Kanununun 21 inci maddesine göre, Anadolu Üniversitesi tarafından geniş kitlelere
belirli bir zaman ve mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, ülke çapında her ilde ve yurt dı-
şında merkezî bir organizasyonla kitlesel eğitim, sınav, yüz yüze akademik danışmanlık ve
büro hizmeti verilen bölüm/programlardaki eğitim-öğretimi,

g) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
h) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine da-

yalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekânda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve

bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik Takvim, ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi;

2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami
süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8
yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik hakla-
rından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.
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Dersler
MADDE 6 – (1) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj

vb. uygulamalardan oluşur. Merkezî Açıköğretim, uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yön-
temleriyle dersler yapılabilir. Derslerin hangi yarıyılda açılacağı, ilgili birim kurulunun kararı
ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bölüm/programlardaki derslerin kredileri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile
derslerin yarıyıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj vb. uygulama dersleri, uy-
gulama derslerinden yüz yüze verilecekler, yüz yüze verilecek derslerin devam koşulları ve
örgün öğretim öğrencilerinin alabileceği dersler ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(3) Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredile-
ridir.

(4) İlgili birim kurulu tarafından belirlenecek dersler için akademik danışmanlık hiz-
meti; uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz yüze, İnternete dayalı eşzamanlı veya eşzamansız
olarak ya da video konferansla sunulabilir.

Ders atama ve ekle/sil koşulları
MADDE 7 – (1) Öğrenciye, ilgili fakülte tarafından bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geç-

meyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenci, toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde
üst yarıyıldan ders ekleyebilir veya ilgili fakülte tarafından atanan dersleri silebilir. Ders silme,
olması durumunda bir üst yarıyılın derslerinden başlanarak yapılır. Öğrenci ders ekle/sil iş-
lemlerini, kayıt yenileme tarihleri içinde ve sadece o yarıyıl için yapar ve bu işlemlere sonradan
itiraz edemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyıl-
ların tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Lisans programlarında 1 inci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci
5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 6 ncı
ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 7 nci yarı-
yıldan; 4 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders
alamaz.

Yeni kayıt, kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta iste-

necek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler
çerçevesinde, ilgili birim yönetim kurulları tarafından ortak olarak belirlenir. Öğrenci kayıt
yaptırmak için belirlenen bu koşullara uymak, ilgili mevzuat ve birim yönetim kurulunca be-
lirlenen bedelleri süresi içinde ödemek zorundadır.

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kaydını süresi içinde yaptırma-
yan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fa-
kültelere yeni kayıt yaptıracak öğrenci, varsa bu sistemdeki önceki kaydını sildirmekle yüküm-
lüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencinin eski kaydı tespit edildiği tarihte silinir
ve yeni kayıt ile öğrenciliği devam eder. Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hak-
ları sona erer.

(4) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere
kayıtlı öğrenci, öğrenimine devam etmek istediği dönemin başında, kayıt yenileme tarihleri
arasında kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemde sınavlara
giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Örgün öğrencinin ders alması
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim-öğretim programlarından

birine kayıtlı öğrenci, Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan
fakültelerden, toplam kredisinin %25’ini geçmemek koşuluyla Anadolu Üniversitesi Senato-
sunun belirlediği esaslara göre ders alabilir. Öğrencinin aldığı derslerden, mevcut notlarını ka-
yıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna transferinden veya bu süreçle ilgili herhangi bir başka
olumsuzluktan/hak kaybından dolayı Anadolu Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
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Kayıt iptali
MADDE 10 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci ilgili birime dilekçeyle başvurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 11 – (1) Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli bir ara sınav ve dönem

sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özel-
liğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla
da yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları ilgili birim yönetim
kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında Akademik Takvimle birlikte ilan edilir.

Sınav kuralları
MADDE 12 – (1) Sınavda uygulanacak kurallar, ilgili birim kurulunun kararıyla belir-

lenir.
(2) Sınav kurallarına uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav görevlileri tara-

fından düzenlenecek “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na dayanarak ilgili birim yönetim kurulu
kararıyla geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 puan almış kabul edi-
lir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sı-
nav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez. Bu öğrenci hakkında
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanmaz.

(4) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı ya-
pılmaz.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sis-
temin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.
a) Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00

b) Bu harf notlarına ek olarak;
DZ: Devamsız,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli,
YZ: Yetersiz,
harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
aa) DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan

öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
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bb) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
cc) MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu

ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.
çç) SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler

için verilir.
dd) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not or-

talamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı
öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulu-
nun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

İtiraz
MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınavı takip eden 5 işgünü içinde sınav sorularına itiraz

edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde sınav so-

nuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Not ortalaması ve ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortala-

ması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına ka-
tılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin
toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde
harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler
için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda
bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki
basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir dönemin sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye akademik
yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik durumu “Uyarı” olan öğrenci, FF, YZ ve DZ harf notlu
derslerini ders planında gösterilen döneminde almak zorundadır. Akademik yetersizlik uyarısı
alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Bu ko-
şulu yerine getiremeyen öğrencinin akademik durumu “Tekrar” olur. Akademik durumu “Tek-
rar” olan bir öğrenci, GNO’sunu en az 2,00’ye yükseltene kadar akademik yetersizlik uyarısı
aldığı dönemden itibaren FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte CC’nin altında harf
notu aldığı dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00
GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

(3) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, ilgili
birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden
almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşul-
larını sağlaması durumunda öğrencinin GNO’su, önlisans programından aldığı derslerin orta-
laması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde
(transkriptinde) gösterilir.

(5) Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans progra-
mından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden
aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin GNO’su, önceki diploma progra-
mından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Transferi ve Muafiyeti, Bölüm/Programlar Arası Geçiş

Ders transferi ve muafiyeti
MADDE 16 – (1) Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sis-

temine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde;
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daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II), Türk Dili (I‒II),
Yabancı Dil (I‒II) ve Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II) dersleri için MU harf notu verilir ve bu
notlar Not Durum Belgesinde MU harf notu ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi ta-
lebi, sadece bir kez olmak üzere ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında ya-
pılır.

(2) Önlisans programlarından mezun olanlardan, aynı veya farklı alanlarındaki lisans
programına devam etmek isteyenler lisans programına ilgili mevzuat hükümlerine göre kay-
dedilir. Gerekli görüldüğünde ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Ku-
rulunun onayı ile fark dersleri belirlenebilir. Muafiyet verilmeyen ve öğrencinin alması gereken
dersler için geçecek süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Bölüm/programlar arası geçiş
MADDE 17 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim

yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim
Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dâhilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında
geçiş yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler
MADDE 18 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans

programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ
ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren
öğrenciye Diploma (karekodlu) ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders
alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yü-
kümlülüklerini yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans dip-
loması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış
olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi verilir.

(4) Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.
(5) En az 30 AKTS kredilik ders alıp, aldığı tüm derslerini başaranlardan DNO’su 3,50

veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur
Öğrencisi” kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrenci,
belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

(6) GNO’su 3,50 veya üzeri olan “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 ara-
sında olan ise “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci, belirtilen
GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” derecesiyle mezun
edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 21/8/2014 tarihli ve 29095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksek-

okulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının önlisans ve lisans program-
larında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerini, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünü ve Yabancı Diller
Yüksekokulunu kapsamaz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve

Devlet Konservatuvarını,
c) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu

ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,
ç) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek

yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,
d) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üni-

versitenin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,

e) Değişim programları: Yurt içi/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol
çerçevesinde yürütülen programları,

f) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,
h) Mutlak sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,
ı) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
j) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açılan

ve dersleri önlisans ve lisans programlarına ders transferi yapılmayan programı,
k) Uluslararası ortak önlisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla
imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

l) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir lisans programı anlamını taşımayan ve
diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin karşılı-
ğında sertifika verilen programı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan

oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik Takvim, Senato tarafından belirlenir.
(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uy-
gulama koşulları, “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”ne uygun olarak ilgili birim
yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğ-
rencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür.
(2) Dersler; teorik dersler, atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma vb. uygulamalar ve

uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(3) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı

dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim
kurulunca kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Önlisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, ilgili
derslerin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin merkezi açıköğretim ve
uzaktan öğretim programlarından alınabilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden
ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi,

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans prog-
ramları için 8 yarıyıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıldır. Bu süreler, öğrencinin
kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verilmesiyle başlar ve öğrencinin kaydını yaptırma-
ması/yenilememesi program süresinin işlemesini durdurmaz. Sürelerin sonunda mezun olama-
yan öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı payı/öğ-
renim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma prog-
ramının süresine verilen ek 1 yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim
ücreti alınmaz.

(2) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak sadece zorunlu stajı kalan öğ-
rencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami süreler; önlisans programları için 8 yarıyıl,
4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16 yarıyıldır. Azami
süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı madde hü-
kümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal
programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve
ikinci anadalını tamamlaması için verilen ek 1 yılın sonunda bu madde hükümlerine göre katkı
payı/öğrenim ücreti alınır. Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre program süresi ve azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında
geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
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Ek sınav hakkı
MADDE 7 – (1) Azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı

olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 Ge-
nel Not Ortalamasını (GNO) sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere;
derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlü-
lüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak yerine ge-
tiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve not
ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen
“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile İlgili Uygulama Esasları” çer-
çevesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar
MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri

ile yarıyıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ders-
lerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bir programda yer alan bazı dersler için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun ona-
yıyla önkoşul konulabilir. Önkoşulun konulabilmesi, önkoşul belirlenen dersle bağlantılı olan
dersin en az bir kez alınmasını gerektirir. Öğrencinin önkoşullu bir dersi alabilmesi için bağ-
lantılı dersin devam koşulunu yerine getirmiş olması gerekir.

(3) Bir dersten AA harf notu ile başarılı olan öğrenci, bu dersi ya da yerine başka bir
dersi alamaz.

(4) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum/kuruluşları ile özel kuru-
luşlarda Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen birim staj yönergesi çerçevesinde yapılır.
Uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.

(5) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim ku-
rulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Yeni kayıt
MADDE 9 – (1) Öğrenci, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belir-

lenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için istenen belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda belge is-
tenmeksizin adayın kaydı yapılır ancak e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan
belgelerin ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka
bir yükseköğretim kurumu ile uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların
kayıt işlemleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğ-
retim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato ka-
rarlarına göre yapılır.

(4) Kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Öğretim dili tamamen veya
kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenci ise yabancı dilini yeterli duruma getirmeden
önlisans ve lisans programlarına başlayamaz.
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(2) Öğrenci, danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok
45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz
okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise en fazla 25 AKTS kredilik derse
kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci akademik danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil
haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre, ekle/sil haftasından sonraki 3
hafta içinde danışmanının onayıyla ve sadece 1 dersten çekilebilir.

Danışman
MADDE 11 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği

bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görev-
lendirilir. Danışman; öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve aka-
demik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca
danışman; öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, ka-
riyer vb. konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftası süresince haftalık programı ve ofisinde bulunacağı saatleri
ilan eder. Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, duru-
munu bir yazıyla ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışmanın yerine geçici
olarak kayıt süresince bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi görevlendirir ve bunu ilgili öğrenci-
lere duyurur.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uy-

gulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim yö-
netim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci,
Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği ders-
lerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan
başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez.

Kredi ve not transferi
MADDE 13 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üni-
versitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır. Öğrenci,
GNO’su 2,00’dan az olmamak koşuluyla daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kuru-
munda başarı notu en az DD ve YT harf notu olan dersleri için kredi ve not transferi talebinde
bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil),
Üniversiteye kesin kayıt yaptırdığı ilk dönem, derslerin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde
kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, bir dilekçeyle ilgili birime vermek zo-
rundadır. İlgili birim yönetim kurulu, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre
öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şe-
kilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini başaran öğ-
renci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu ders/derslerden GNO koşulu aran-
maksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(3) Değişim programlarıyla yurt içi/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna gi-
den, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğren-
cinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.
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(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin genel not ortalaması (GNO), lisans programının
mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda; önlisans programından alınan ve lisans progra-
mında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı
ek ders/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi
MADDE 14 – (1) Not Durum Belgesinde (Transkriptinde), öğrencinin aldığı tüm ders-

ler, harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.
Yabancı dil hazırlık
MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan programlarda öğrencinin önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite
tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına de-
vam ederek 2 yıl içinde başarılı olması gerekir. Ayrıca “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca hazırlık
eğitiminden muaf tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir.

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen
öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve “Anadolu Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin
ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde me-

zuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimin
yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla diğer yükseköğretim
kurumlarından ders/dersler alabilir. Ancak bu öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversite-
sinden en az 1 kez alıp devam koşulunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan
alamaz. Değişim programları, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yük-
seköğretim kurumlarına giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

(2) Tüm öğrenciler, “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yük-
seköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde,
ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/ders-
ler alabilir.

(3) Alınan ders/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kara-
rıyla yapılır.

(4) Yurt içi/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştü-
rülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir ara sınav, dönem sonu ve bütün-

leme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapıla-
bilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınav/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına
karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu
sınavı uygulamalı yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en
az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.
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(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi not/notlarıyla dönem sonu sınavının
birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınavı notu olmak
üzere, ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı kuralları, bütünleme sınavlarında da uy-
gulanır. Bütünleme sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; dönem içi ve
dönem sonu (olması durumunda bütünleme) notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alı-
narak hesaplanır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonu-
cuna göre girilen harf notu aralıkları kullanılır.

(6) Dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamasına rağmen sınava girmeyen ya da
girdiği dönem sonu sınavında FF veya YZ harf notu alanlara bütünleme sınav hakkı verilir.

(7) Ara sınav(lar) ile bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarından
herhangi birine Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle katılamayan öğ-
renciye, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Her ne sebeple olursa
olsun bütünleme sınavı yapılan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan sınav/sınavların
yapıldığı tarihi izleyen 5 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı
olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavlarının ortak yapılmasına, harf notu ara-
lıklarının ilgili öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenmesine ilgili birimin yö-
netim kurulu karar verir.

(10) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onay-
ladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını ilgili birimin öğrenci işlerine teslim eder. Sınav
evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.

Başarı değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) Ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama vb. değerlendirmelerin

türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci
bilişim sistemi veri tabanına girilerek İnternet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere
duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla ola-
maz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı
notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Harf Notu Katsayısı

AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
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(5) Bu harf notlarına ek olarak;
ÇK: Çekildi,
DV: Devam ediyor,
DZ: Devamsız,
EK: Eksik,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),
YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan)

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın ona-

yıyla çekildiği en fazla 1 ders için kullanılır.
b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse de-

vam etmekte olan öğrenciye verilir.
c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem

sonu sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde, dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen

öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde
gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak
zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin
yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür.
Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna
dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan

öğrenciler için kullanılır.
f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini ta-

mamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli ders/derslerden çekilen öğ-
renciye verilir.

g) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not orta-
lamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Ba-
şarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten
YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda dönem not ortalaması

(DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan
her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin top-
lamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf
notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için ya-
pılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.
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(3) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu dersin en son not ve kredisi; seçmeli bir

dersin tekrar veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin

notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 ol-

ması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan

harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersi, ders planında

gösterilen döneminde tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bu dersi

istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan

öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi

de alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye akademik

yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip

eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Bu durum-

daki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini ders planında gösterilen döneminde tekrar

almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse alabilir.

Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen

öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik ye-

tersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek

zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders

tekrarı sona erer.

(7) Öğrenci herhangi bir dersi, Anadolu Üniversitesinden en az 1 kez alıp devam koşu-

lunu sağlamadıkça başka bir yükseköğretim kurumundan alamaz. Ancak değişim programla-

rıyla, özel öğrenci statüsüyle ve çift diploma programıyla diğer yükseköğretim kurumlarına

giden öğrenciler ile çift anadal öğrencileri bu koşula tabi değildir.

Sınavlara itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının

Üniversitenin İnternet sayfasından ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili birime bir dilekçeyle

yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağ-

lanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaran-

lardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler “Yüksek Onur

Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin

cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile

“Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 ara-

sında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur, bu durum öğrencinin diploma ekine işlenir.

Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi”

veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.
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Kayıt iptali ve kayıt silme
MADDE 22 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci ilgili birime dilekçe ile başvurur.
(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
(4) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı

olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve ilişiği kesilir.
(5) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen

ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayıyla ili-
şiği kesilebilir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma iş-

lemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans

programında en az 240 AKTS; 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi
başarıyla tamamlayan, ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve
diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması
ile Diploma Eki (Diploma Supplement) ve Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en

az 2,00 GNO’sunu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine
kaydı silinerek kendisine önlisans diploması verilir.

(4) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda prog-
rama ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi
yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hü-

kümleri geçerlidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası 2016-

2017 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN 

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 20 nci

maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Üstün başarı programı öğrencilerinin, ilk kayıt oldukları lisans programına geri dönme

hakları vardır.”

“Üstün başarı programının ilk yılı sonunda genel not ortalaması 2.70’in altında olan

veya başarısız dersi bulunan öğrencilerin üstün başarı programından kaydı silinir. Üstün başarı

programından kaydı silinen öğrenciler, ilk kayıt oldukları lisans programına devam ederler.

Genel not ortalaması ardı ardına iki yarıyıl 2.70’in altına düşen üstün başarı programı

öğrencisi yeni ders alamaz.

Üstün başarı programından ayrılan veya kaydı silinen öğrencilerin intibakları ilk kayıt

oldukları lisans programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası üstün başarı programı öğrencileri hakkında da

uygulanır, ancak üstün başarı programından mezuniyet için aranan genel not ortalaması esas

alınır.”

“Üstün başarı programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.40 olması

gereklidir, ancak Akademik Kurul tarafından daha yüksek bir genel not ortalaması belirlene-

bilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; akademik paradigmaları hızla değişen finans dün-

yasında, uluslararası finans merkezi olma hedefi ile ilerleyen Türkiye finansal piyasalarında

ortaya çıkan yeni fırsat ve riskleri değerlendirecek araştırmalar yaparak, bu araştırmalarla sek-

töre yön vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Varlık fiyatlama, sayısal finans, yatırım ve risk yönetimi, davranışsal finans, piyasa

mikro yapısı, islami finans, finansal ekonometri gibi finansal alanlarda kuramsal ve uygulamalı

araştırmalar yapmak.

b) Ekonomi, matematik, mühendislik bilimleri, psikoloji gibi farklı disiplinleri buluş-

turacak ortak çalışmalar yapmak.

c) İş dünyası ve finansal piyasa aktörleriyle işbirliği yaparak ortak projeler düzenlemek

ve finansal ürünler ve teknolojiler geliştirmek.

ç) İş dünyası ve finansal piyasa aktörlerine eğitim seminerleri düzenlemek ve ilgili ku-

ruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel

toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç

yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık

sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında

bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten iti-

baren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Bir ay içinde görevlendirme yapılmadığı

takdirde, Rektör Müdürlük görevini bizzat üstlenir ve Müdürlük görevini kendisine vekâleten

yürütmek üzere tam zamanlı öğretim elemanlarından en fazla ikisini, görevlendirebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi Mü-

dür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya göre Müdürlük görevinin Rektör tara-

fından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde

görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı,

Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zaman, yar-

dımcısı vekâlet eder.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kad-

ro planlamasını yapmak.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.

d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütüle-

cek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali

kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün

onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Mü-

dürün teklifi üzerine Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik

süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hal-

lerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dol-

madan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine

seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler

üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve

bunları yürütmek.

b) Merkezin faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rek-

törlüğe teklif etmek.

c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.

d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının ger-

çekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli ki-

şiler arasından görevlendireceği en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir

kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere, resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da

görevlendirilebilir.

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

görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

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

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim

Kurulu toplantılarına davet edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL 

GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İş ve Sosyal Gü-

venlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilat, yönetim
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hu-

kuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
ç) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile endüstri ilişkileri

alanında karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel
araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon  çalışmaları yapmak, konferans ve se-
minerler düzenlemek, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle ortak projelerde yer almak, ilgili
kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak iş ve sosyal güvenlik hukukunun sorunlarını
tespit ederek disiplinlerarası bir yaklaşımla çözümler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ula-

şabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İş ve sosyal güvenlik hukukunun tüm alanlarında ve endüstri ilişkileri ile kesişim

noktalarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-
rütmek, yayın yapmak.

b) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği mevzuatı
başta olmak üzere uluslararası hukukta iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında meydana gelen
gelişmeleri takip ederek, Türk hukukunun durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve
uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak.
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c) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-
pozyum, seminer, atölye ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal
ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar
yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.
e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

konularda çalışmaya yönlendirmek, bu alanda yürütülen çalışmalara destek vermek.
f) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe veya yabancı dillerde yayınlar

yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışma-

larının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı araştırmacı ve uzmanlardan yararlanmak, gerekli
görüldüğünde personel istihdam etmek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kütüphane ve dokümantasyon mer-
kezi kurmak.

h) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Hukuk Fakültesinin, Merkezin faaliyet konularında çalışan

tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev
süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay
içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi
vekaleten yürütmek üzere Hukuk Fakültesinin öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üze-
rine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle
görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı,
Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,
e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik giri-

şimlerde bulunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütüle-
cek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-
ruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine

Üniversitenin, tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir dönem
için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolmadan
önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçil-
dikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar. Üyelik süresi sona eren Yö-
netim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Gerekli hallerde, Yönetim Ku-
rulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir.

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

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve

bunları yürütmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağ-

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

rilerde bulunmak.
ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Yönetim Kurulunca uy-

gun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yöne-
tim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda
çalışan öğretim elemanları.

b) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi,
bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler.

c) İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu
veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya
bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler.

ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.
(2) Danışma Kurulunda, kabul etmeleri halinde her bir kuruluştan en az bir en çok üç

kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyelik süresi sona erenler, aynı

usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle gö-
revden alınabilir.

(4) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(5) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-

rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faali-

yetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE ÖNLİSANS 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür. Bir akademik yıl, iki yarı yıldan

oluşur. Ancak yıllık veya birden çok yarıyıla yayılan ve son yarıyılda alınan nihai başarı notu-

nun önceki dersler için de geçerli olduğu dersler açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (ö) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) TE (Değişim programları kapsamında alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında başka yükseköğretim kurumlarından alı-

nan ve tanınan dersler için kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken

derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gös-

terilir, ancak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu fakülte yö-

netim kurulunca karara bağlanır.  Kredi ve notların ortalama hesaplarına katılmasına karar ve-

rildiği hallerde, muafiyet verilen dersin kredisi esas alınır.

ö) TT (Yatay geçiş yapılan başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Baş-

ka bir yükseköğretim kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesine yatay geçişle kabul edilen öğ-

rencilerin intibaklarında tanınan ve karşılığında muafiyet verilen dersler için kullanılır. Tanınan

derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notların ortalama

hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.  Kredi ve

notların ortalama hesaplarına katılmasına karar verildiği hallerde, muafiyet verilen dersin kre-

disi esas alınır.”

“p) NNL (Nihai başarı notu verilmemiş bağlantılı ders): Bağlantılı ders olarak açılan

ve notu nihai başarı notuna bağlı derslerin, nihai başarı notunun verileceği yarıyıl dışındaki

yarıyılı veya yarıyılları için kullanılır. Bu ibarenin kullanıldığı yarıyıl veya yarıyıllarda, dersin

kredisi, yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Nihai başarı notu verilince,

bu ibare kaldırılarak yerine bağlantılı derslerin tümü için geçerli olacak nihai başarı notu kay-

dedilir, ancak bu ibarenin kullanıldığı yarıyıldaki yarıyıl ortalaması ve genel not ortalaması

korunur.

r) FF (Final sınavı hakkı kazanılmamış ders): Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin bi-

rinci ve ikinci fıkrası uyarınca belirlenen gerekler yerine getirilmediği  için yarıyıl sonu sınav-

larına (final, bütünleme, telafi ve mazeret) girme hakkının kazanılmadığı dersler için kullanılır

ve not ortalaması hesaplamalarında “F” notu olarak değerlendirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bitirme tezi veya projesine kabul koşulları, tez ve projenin yürütülmesi, tamamlan-

ması, kabulü ve ilgili diğer hususlar, ilgili bölüm, yüksekokul veya fakülte kurulu tarafından

belirlenir. Fakülte yönetim kurulları, genel not ortalaması (2,70) ve üzerinde olan 6. yarıyıl öğ-

rencilerinin bitirme tezi veya projesi derslerini almasına izin verebilir.”

“Tez ve proje dersleri tek bir ders veya bağlantılı iki ders olarak açılabilir. 

Bağlantılı iki ders olarak açılan tez ve proje derslerinde, ilgili fakültenin yönetim kurulu

kararıyla iki dersin aynı yarıyılda alınmasına izin verilebilir. İlgili fakülte kurulu tarafından

aksine bir düzenleme yapılmadıkça; nihai tez veya proje notu verilmeden, bağlantılı iki ders

olarak açılan tez ve proje derslerinin ilkine not verilmez ve bu ders yarıyıl ve genel not ortala-

ması hesabında dikkate alınmaz. Verilen nihai tez ve proje notu her iki ders için de geçerli

olur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
KURUL KARARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA 

YAYINLANACAK İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI 

YAYINLAYACAK MEVKUTELER HAKKINDA 

15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI GENEL KURUL KARARININ 

65 VE 79 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR

GENEL KURUL KARARI

Karar No: 204 28 Ağustos 2015

MADDE 1 – Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınla-

nacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli

ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oluşumu ve Raporları

Madde 65 - Gazeteleri denetleyecek kontrol ve geçici kontrol kurulları; Kurum Genel

Müdürü'nün görevlendireceği ikisi Kurum memuru ve biri sarı basın kartı taşıyan fikir işçisi,

yeterli sayıda sarı basın kartı taşıyan fikir işçisi bulunmadığı takdirde ise 51 inci maddede be-

lirtilen sıralamaya uygun olarak bu görevlerde çalışan fikir işçisi (yazar ve düzeltmen hariç)

olmak üzere, en az üç kişiden oluşur. Gerekli görülen hallerde kurula, bir serbest hesap uzmanı

veya bir günlük gazete müdürü veya her ikisi birden alınabilir. Kurul, Kurum temsilcilerinden

birini başkan seçer. 
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Yönetim Kurulu, bu kurullarda görev alacak fikir işçisi üye adaylarını, her il için en az

beş kişi olmak üzere, Kurum Genel Müdürü’nün gösterdiği aday adayları arasından seçer. Diğer

üye adayları, 39 uncu maddenin birinci fıkrasına bağlı kalınmaksızın, duyulan ihtiyaca göre

Kurum Genel Müdürü tarafından atanır.

Kurum Genel Müdürü tarafından görevlendirilen kontrol veya geçici kontrol kurulları

görevlendirme konusu raporlarını, denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren

en geç on beş iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde

Kurum evrakına kaydettirir.

Bu şekilde Kuruma intikal etmiş bulunan raporların Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü’ne

ulaşmasını müteakiben en geç üç iş günü içerisinde gerekli incelemeler yapılmak suretiyle ne-

ticesi Genel Müdürlük makamına sunulur. Genel Müdürlük makamı anılan raporları en geç iki

iş günü içerisinde ilgisine göre İlan Hizmetleri Müdürlüğü veya Kontrol Hizmetleri Müdürlü-

ğü’ne havale eder. 

Genel Müdürlüğün havalesini yaptığı raporlar hakkındaki işlemler en geç on beş iş

günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“Oluşumu ve Raporları

Madde 79- Gazeteleri denetleyecek kontrol kurulları ve ihtiyaç halinde oluşturulacak

geçici kontrol kurulları, Valiliğin görevlendireceği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden

bir memurun başkanlığında, muhasebe konularında uzman bir memur ile 39 uncu maddenin

birinci fıkrasına göre tespit edilen üye adayları arasından, valilikçe görevlendirilecek bir gaze-

teci üyeden oluşur.

İl sınırları içinde gazete sahipleri ve tüzel kişi temsilcileri dışındaki yerel gazetelerde

çalışan sarı basın kartı taşıyan fikir işçileri; yeterli sayıda sarı basın kartlı fikir işçisi yoksa,

73 üncü maddede belirtilen sıralamaya uygun olarak bu görevlerde çalışan fikir işçileri, ad

çekmek suretiyle ad çekmedeki sıraya göre kurullarda görevlendirilir. Bu şekilde kontrol kurulu

oluşturulması mümkün olmayan hallerde, başka yerlere ait gazeteci üyelerden yararlanılır. Ga-

zetecinin sürekli basın kartı sahibi veya emekli olması, kontrol kurulu üyeliğine aday olmasına

engel değildir. Gazete sahipleri ile varsa tüzel kişi temsilcileri ve bunların eşleri ile üçüncü de-

receye kadar olan hısımları kesinlikle kontrol kurulu üyesi olamazlar.

Valilik makamı tarafından görevlendirilen kontrol veya geçici kontrol kurulları, görev-

lendirme konusu raporlarını denetim veya denetimlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç

on beş iş günü içerisinde tanzim ederek, başkan tarafından hazırlanan bir üst yazı ekinde ilgili

Valiliğin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim eder. 

Bu şekilde Valiliğe intikal etmiş raporlar için işlem yapılmasını gerektiren hallerde,

ilgili işlemler teslim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 3 – Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   3 Eylül 2015 – Sayı : 29464



2015  AĞUSTOS Günsüzleri  ((NAMIK)) 
1200-09 

T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Eylül 2015 

PERġEMBE 
Sayı : 29464 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/477 

Karar No : 2014/592 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 26/09/2014 tarih ve 2013/477 Esas 2014/592 

Kararı ile sanık CEMĠL TEKER'in 5237 sayılı TCK.nun 37/1 maddesi yollaması ile TCK.nun 

157/1, 52/2-4, 53/l-a, b, c, d, e, 53/2-3 maddesi uyarınca 3 yıl hapis ve 6000 TL. adli para cezası 

ile cezalandırılmasına, TCK 168, 62/1,58 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar 

verilmiĢ olup tüm araĢtırmalara rağmen sanık CEMĠL TEKER'e karar tebliğ edilemediği, yapılan 

adres araĢtırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiĢ olduğu anlaĢılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak baĢvuru ile 

Yargıtay'da incelenmek ve temyiz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği 

taktirde kesinleĢtirilerek infaza verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 7379 

—— • —— 

Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/763 

Karar No : 2015/197 

Birden fazla kiĢi ile tehdit ve yaralama suçundan sanık Fatih Özkan hakkında mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/03/2015 tarihli ilamı ile TCK 106/2-c, TCK 86/2 

maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 2000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ ve sanık Fatih Özkan tarafından temyiz edilmiĢ olup müĢteki Cengiz ve Ümmü oğlu, 

22/02/1991 doğumlu, Isparta, Eğirdir, Akdoğan Mah./köy nüfusuna kayıtlı HAMZA ALĠ BARIġ 

PAZAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

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

dilekçesinin RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7330 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı 6 kalem 

Tıbbi Cihaz, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilmiĢ olan Ģartname bedelini Ofis veznesine 

veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.09.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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. 8037/1-1 



3 Eylül 2015 – Sayı : 29464 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhtiyacı 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.09.2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8036/1-1 
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ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER  

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠHTĠYACI IP TABANLI GÜVENLĠK  

KAMERA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı ekli 

listede ayrıntısı belirtilen IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8035/1-1 
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DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (ÖĠB) tarafından aĢağıda belirtilen varlıklar bir bütün 

halinde 4046 sayılı özelleĢtirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde ―satıĢ‖ 

yöntemi uygulanmak suretiyle özelleĢtirilecektir. 
 

ĠHALE KONUSU VARLIKLAR 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠH VE 

SAATĠ 

- Kastamonu Ġnebolu Limanının iĢletme 

hakkına da sahip olan Ankara Doğal 

Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. 

(ADÜAġ)’nin sermayesinde bulunan 

% 100 oranındaki ÖĠB hissesinin ―blok 

satıĢ‖ yöntemiyle  

- Atıl durumda bulunan Hopa Termik 

Santralinin de bulunduğu taĢınmazlar 

ve üzerindeki varlıkların ―varlık satıĢ‖ 

yöntemiyle  

bir bütün halinde özelleĢtirilmesi 

15.000.000.- 10.000.- 
09.10.2015, 

17:00 

 

1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık‖ 

usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla ―Açık Artırma‖ suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Ġhale konusu varlıkların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi 

bir Ģartı içeremez. 

3 - Ġhale konusu varlıklar için, ihale Ģartnamesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 

hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı 

zarf içerisinde Ġdarenin aĢağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih 

ve saatinden sonra Ġdareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

özel yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında 

hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. Ortak GiriĢim 

Grubu üyelerinden birinin Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, 

Ortak GiriĢim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 
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5 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubunun, 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı Ġdare’den ―Alındı Belgesi‖ karĢılığında temin 

edebilmeleri için; 

- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri, 

- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000.- (onbin) TL’nin Ġdare’nin; 

• T. HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki TR25 0001 

2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 

• T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki 

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri TL, 

• T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki TR22 0001 5001 

5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde, ADÜAġ ve 

Hopa TaĢınmazları Ġhale ġartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli‖, ifadesi ile ihaleye katılacak 

olan tüzel kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin 

isminin açıkça belirtilerek) Ġdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

6 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya 

bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin 

sona ermesinden önce duyurulur. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır. 

8 - Ġhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

9 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde yer almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 70 ve Faks: 90 312 585 83 54 

 8043/1-1 
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ARSA BEDELĠ KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Ilgın Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ilgın Belediyesi’ne ait olan, Tapu sicilinin Konya ili, Ilgın ilçesi 2828D 

pafta, 126 ada 21, 22, 23, 24, 52 ve 959 ada 53 no’lu taĢınmazlarda bulunan toplam 10662 m2 arsa 

üzerine yapılacak konut inĢaatı kat karĢılığı olarak (Ģerefiye olarak müteahhitle eĢit Ģartlarda 

belirlenmiĢ daire ve dükkanların en az % 22’si idareye verilecek Ģekilde) 13.907.512,80- TL 

muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü 

ile Belediye encümeninin kararı doğrultusunda yapılacaktır. 

2 - ĠĢin Muhammen Bedeli: 13.907.512,80-TL (On üç milyon dokuz yüz yedi bin beĢ yüz 

on iki lira seksen kuruĢ)’tur. 

3 - Ġhale 16.09.2015 tarihinde ÇarĢamba günü, saat: 14.00’de Ilgın Belediyesi Meclis 

Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ġhale ġartnamesi ile iĢin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye 

Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden (Ilgın Belediye BaĢkanlığı-Ilgın/KONYA) mesai saatleri 

içerisinde görülebilir ve 500,00-TL bedeli karĢılığında satın alınabilir. 

5 - Ġhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 16.09.2015 ÇarĢamba günü, 

Saat:14:00’a kadar aĢağıdaki belgeleri Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 

vereceklerdir. Bu belgeler: 

a) 2014 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden 

alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

b) ġartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak 

istendiğine dair dilekçe, 

c) Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı, 

d) Ticaret veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek, 

1 - ĠĢtirakçi Tüzel kiĢilik olması halinde; tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

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

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Tüzel kiĢiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge, 

2 - Gerçek kiĢi olması halinde; bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmıĢ belge, 

3 - Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,  

e) Ġsteklilerin Ortak GiriĢim olması halinde, bu Ģartnameye giriĢim beyannamesi vermesi 

ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleĢmesinin noter onaylı sureti vermesi, 

f) Ġmza sirküleri vermesi, 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,  

3 - Ortak giriĢim kuruluĢu olması halinde, ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri, 

g) Ġdari ġartnamenin 36.Maddesinde belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi, 
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h) ĠĢ yerini gördüğüne dair idareden alınmıĢ yer görme belgesi, 

i) ġartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti, 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri, 

k) ĠĢ bitirme belgesi: Ġsteklinin yurt içinde ve yurt dıĢında kamu veya özel sektörde en az 

muhammen bedelin %20’si kadar gerçekleĢtirdiği ihale konusu iĢler veya benzer iĢler. Her türlü 

bina yapım iĢi benzer iĢ olarak kabul edilecektir. ĠĢ ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari 

iĢ deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.  

l - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

m) Muhammen bedelin %3’ü olan 417.226,00-TL tutarındaki Geçici teminata ait 

makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz 

ve limit içi olacaktır, 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki Ģartları taĢıyacaktır. 

n) Teklif mektubu; Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 

Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, 

silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamıĢ sayılacaktır. 

o) Ġhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur 

yazısı alınacaktır. 

6 - Ġhaleye katılacak olanlar, tekliflerini en geç 16.09.2015 tarihinde, saat 14:00’e kadar 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 - Teklifler aĢağıdaki belgeleri ve Ģartları ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) Ġç zarf (Teklif mektubunu içerir.) 

b) Ġlanın 5. Maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

c) Ġlgili ihaleye ait teknik, idari Ģartname ve sözleĢme taslağının onaylı sureti. 

Ġhaleye katılabilmek için Ģartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli 

belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dıĢ zarfın içerisine konulacaktır. 

Ġç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni 

tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıĢtırılacak yeri istekli tarafından 

imzalanacak veya mühürlenecektir. Bütün belgeler, dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf 

kapatılıp, üzerinde isteklinin adı, soyadı, açık adresi ile teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır. 

8 - Her türlü vergi, resim, harçlar, KDV v.s. yükümlülükler, ilan bedelleri, sözleĢme 

giderlerinin tamamı ile ruhsat harçları iĢi alan tarafından ödenecektir. 

9 - Ġsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek. Ġhale 

esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik hususu Encümen tarafından açıklanacak, yeterli 

bulunmayanların teklifleri iade edilecektir. 

10 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

11 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

12 - Ġhtilafların çözümü için Ilgın Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 

Ġlanen duyurulur. 7959/1-1 
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YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 Adet (Komple) NX CAD/CAM 

yazılımı alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası/ 

Ġhale Kayıt Numaraları : 2015/114440 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi BaĢkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7093 

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik Posta Adresi : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi (varsa) :  - - - 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : NX CAD/CAM Yazılımı, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim Yeri/Yerleri : Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü ve SAMPA Otomotiv San. ve 

Tic.A.ġ. 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 45 (kırkbeĢ) 

takvim günü 

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Tarihi ve Saati/ 

    Tarih ve Saatleri : Tarih: 15/09/2015 Saat: 14,00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik baĢvurusu yapmaya / Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine dair beyanlarını tekliflerine 

ekleyeceklerdir. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

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

edilecektir.‖ 

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum / SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 45 (kırkbeĢ) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8006/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi 

tapunun L18C.01A.4A pafta 783 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 19.713,08 M2 yüzölçümlü 

taĢınmazın satıĢı  

Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir 
 

Ġli Ġlçesi Mahallesi 
ve Mevkii 

Pafta Ada Parsel Yüzölçümü 

Ġzmir Torbalı Ayrancılar L18C.01A.4A 783 1 19.713,08 m² 
 
1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda E=1.00 Hmax=24.50 m 

2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale, 

15/09/2015 Salı günü saat 14:30 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı 

Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen 

huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 

tekliflerini 15/09/2015 Salı günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları, 

Torbalı Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak 

Ģartnameyi alabilirler. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:  

Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 4.504.438,80 TL’ dır. (KDV kanununun 

17/4- r maddesince KDV vergisinden muaftır ) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 

135.133,16 (yüz otuz beĢ bin yüz otuz üç TL on altı KR)’dır.  

Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 

zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin %6’sıdır. 

6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun 

olarak hazırlanarak 15/09/2015 Salı günü saat 12:00’ye kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüne teslim edilecektir. 

- Gerçek KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı, 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 

- Tüzel KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmıĢ yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti 

d) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde 

alınmıĢ noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı. 

- Ortak GiriĢim; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2015 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı, 

c) 2015 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı, 

d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Ġlan olunur. 7885/1-1 
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ATIK YAĞ SATIġI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden: 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre yağ satıĢı yapılacaktır. SatıĢ 

ihalesine iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

SatıĢ Kayıt Numarası  : 2015/1 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Yazır Mah. Yeni Ġstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 265 0960 - O 332 265 0972 

c) Elektronik posta adresi : 9grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu satıĢ iĢinin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo Yağı. 

 

SIRA 

NO MAMÜL MIKTARI BULUNDUGU YER ATIK KODU 

1 I. Kategori 

Atık Yağ 

YaklaĢık 

17.000 kg 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 

Konya-3 TM 

13.03.06 

 

b) Teslim edileceği yer : Bölge Müdürlüğümüz Konya-3 Trafo Merkezi/KONYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) iĢ günü 

içinde sözleĢme bedelinin (KDV dahil) Bölge 

Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip teslimata 

baĢlanacaktır. 

ç) ĠĢin süresi : 15 (onbeĢ) iĢ günüdür. 

3 - SatıĢ Ġhalenin:  

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 9. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu Oda No: 

106- Yazır Mah. Yeni Ġstanbul Cad. No:199 Selçuklu 

KONYA 

b) Tarihi ve saati  : 10.09.2015 - Saat:10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4. 1 Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 

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

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

tasdikli imza sirküleri,  

c) SatıĢ dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) SatıĢ dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 

d) Teklif Ġsteme ġartnamesinin 10. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif Ġsteme ġartnamesi 10. maddesinin (a). 

(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3. Üstekiler, ġekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiĢ Ġzin Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 

sureti veya "Aslı Ġdarece GörülmüĢtür" ibareli suretin sunulması zorunludur. SatıĢa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taĢımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Ġsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. ĠĢ ortaklıklarında 

ortaklardan her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim günü 

olması zorunludur. 

5 - SatıĢ, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifle bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7.2 - Ġhale dokümanı, TEĠAġ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret ġefliği) Yazır 

Mah. Yeni Ġstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL. (Elli 

Türk Lirası) bedeli Ziraat Bankası A.ġ. Nalçacı ġb- TR74 0001000912377120446047 nolu hesap 

numarasına yatırılarak satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla satın alınması 

mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL. 

doküman bedelini Ziraat Bankası A.ġ. Nalçacı ġb- TR74 0001000912377120446047 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler. ihale doküman 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep 

baĢvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına ihale tarihinden en az (5) beĢ gün önce 

göndermek zorundadır. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 10:30'a kadar TEĠAġ Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi- 

Yazır Mah. Yeni Ġstanbul Cd. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. SatıĢ sonrası istekliyle her 

bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif 

verilecektir. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 09/12/2015 tarihinden 

önce olmayacak Ģekilde verilmelidir. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

12 - Ġhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüĢümü. ara 

depolama tesisine teslim edilmesi iĢleriyle ilgili olarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca çıkarılan 

ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu Ģartnamede hüküm 

bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Ġhtiyaç Fazlası 

(Ölü Stok) ve Ġhtiyaç DıĢı (Kullanılamaz) Malzemeler, ihtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

DoldurmuĢ, Hurda TaĢıt ve ĠĢ Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 7904/1-1 



3 Eylül 2015 – Sayı : 29464 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

ATIK YAĞ SATIġI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü DoldurmuĢ Atık Yağları; Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi 

Genel Müdürlüğü Ġhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve Ġhtiyaç DıĢı (Kullanılamaz) Malzemeler, Ġhtiyaç 

Fazlası, Ekonomik Ömrünü DoldurmuĢ, Hurda TaĢıt ve ĠĢ Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği‖ hükümlerine göre satıĢı yapılacaktır. SatıĢ ihalesine iliĢkin bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır. 

SatıĢ Kayıt Numarası : 2015/01 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 362 266 8 140 - 362 266 52 49 

c) Elektronik posta adresi : 10grup.satinalma@teias.gov.tr 

2 - Ġhale konusu satıĢ iĢinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (Ġzolasyon) Yağı. 

 

S. NO MAMÜL MĠKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 1. Kategori Atık Yağ 
(YaklaĢık) 

56.000 Kg. 

10. Bölge Müdürlüğü 

Trafo Merkezleri 
13.03.06 

 

3 - SatıĢ Ġhalesinin  

a) Yapılacağı Yer : TEĠAġ 10. Bölge Müdürlüğü - Ġhale Toplantı Salonu - 

Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN 

b) Tarihi ve Saati : 15.09.2015 - 10:30 

c) Doküman SatıĢ Yeri : TEĠAġ 10. Bölge Müdürlüğü - Satın Alma ve Ticaret ġefliği 

Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

c) SatıĢ dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) SatıĢ dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

4.1. Ġstekliler, ġekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca bu iĢe uygun olarak 

düzenlenmiĢ Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Lisansı - Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Ġstekliler, belgelerin aslını ya da Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüĢtür ibareli suretini 

teklif ekinde sunması zorunludur. SatıĢa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık 

kodlarını taĢımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim günü 

olması zorunludur. 

5 - SatıĢ, açık satıĢ usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 10. Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret ġefliği) Samsun - 

Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN adresinde görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Türk 

Lirası) karĢılığı alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 310,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini 

VAKIFBANK SAMSUN MERKEZ ġB: IBAN NO: TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 nolu 

banka hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

8 - Teklif mektupları en geç 15.09.2015 Salı günü saat: 10:30’a kadar TEĠAġ 10. Bölge 

Müdürlüğü (Muhaberat Servisi) Samsun - Ordu karayolu 9. km Tekkeköy/SAMSUN adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, 

mektubunun süresi 14.12.2015 tarihinden önce olmayacak Ģekilde verilmelidir. 

 7984/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA  

MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE  

GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 31,27 TL ile en çok 229.760,16 TL arasında değiĢen; 

28/09/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

22.980,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve  

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen 49 grup eĢya (cep telefonu ve aparatları, 

kürk halı, kol saati, gözlük, muhtelif tekstil ürünleri, hırdavat eĢyaları, yemek takımı, züccaciye 

ürünleri, playstation 4, kamera, çay ve Ģeker vb.); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye ĠĢletme 

Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 

29/09/2015 tarihinde saat 09:30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı 

telefondan ulaĢılabilir. 

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

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

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

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı Van 

Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 7968/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. (ADÜAġ) tarafından aĢağıda belirtilen 

taĢınmazlar 4046 sayılı özelleĢtirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, 

―satıĢ‖ yöntemi uygulanmak suretiyle özelleĢtirilecektir. 
 

SIRA 
SATIġA KONU 

TAġINMAZLAR 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠH VE 

SAATĠ 

1 

Ġstanbul ili, Esenler ilçesi, 

AtıĢalanı Mahallesi, 742 ada, 55 

parselde (50,28 m2) kayıtlı 

taĢınmaz. 

5.000.- 500.- 
06.10.2015, 

10:00 

2 

Ġzmir ili, Gaziemir ilçesi, 

Sakarya Mahallesi, 1477 ada 18 

parselde (363,00 m2) kayıtlı 

taĢınmaz. 

25.000.- 1.000.- 
07.10.2015, 

10:00 

3 

Ġzmir ili, Menemen ilçesi, 

Ulucak köyü 60352 ada, 1 

parselde kayıtlı 3.045 m2 hisseli 

taĢınmazda Türkiye Elektrik 

Kurumu’na isabet eden 50/2400 

oranındaki hisse (63,44 m2) 

1.500.- 200.- 
08.10.2015, 

10:00 

4 

Antalya ili, Alanya ilçesi, 

Kargıcak köyü, 516 ada 1 

parselde (13.616,00 m2) kayıtlı 

taĢınmaz. 

50.000.- 1.000.- 
12.10.2015, 

10:00 

 

1 - Ġhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle ―Pazarlık‖ 

usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla ―Açık Artırma‖ suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - SatıĢa konu taĢınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koĢuluyla 

birden fazla taĢınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir Ģartı içeremez ve 

birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle iliĢkilendirilemez. 

3 - SatıĢa konu taĢınmazlar için, ihale Ģartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate 

alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 

kapalı zarf içerisinde ADÜAġ’ın aĢağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra ADÜAġ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Ġhalelere katılabilmek için Ġhale ġartnamelerinin satın alınması zorunludur. Ġhale 

ġartnameleri; T.Halk Bankası Ankara MithatpaĢa ġubesi nezdinde bulunan ADÜAġ Genel 

Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen 

tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve ―SatıĢa Konu 

TaĢınmazın Ġsmi, Ġhale ġartnamesi Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde ihaleye katılacak 

olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya ortak giriĢim grubunun ve/veya ortak giriĢim gurubu üyelerinden 

birinin adının belirtildiği dekont karĢılığında, ADÜAġ’ın aĢağıda belirtilen adresinden temin 

edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 
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5 - Ġhaleler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAġ ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 - ADÜAġ teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce 

duyurulur. 

7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır. 

8 - Yabancılara taĢınmaz satıĢı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile 

diğer mevzuat hükümlerine tabidir. 

9 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar Ġhale ġartnamelerinde yer almaktadır. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. Ġnkılap Sok. No: 4  D: 4 - 6   Kızılay Çankaya - ANKARA 

Tel: (312) 286 62 46   Faks: (312) 286 62 48   www.aduas.gov.tr 

 8012/1-1 

—— • —— 

80.000 M3 BALAST YÜKLENECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/113022 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

Yıldırımkemal, Kocatepe, Ekinova, Büyükçobanlar ve idarenin uygun göreceği diğer 

istasyonlarda bulunan balast figüre sahasından balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi (Teknik 

ġartnameye göre) iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına ihale gün ve saati olan 15/09/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 7983/1-1 

—— • —— 

ĠHALE ĠPTAL ĠLANI 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

09.09.2015 günü Saat: 14:00’te ihalesi yapılacağı duyurulan ―Metrobüs Hattında ÇalıĢan 

100 Adet ĠETT Otobüsünün DıĢ Yüzeyinin Reklam Alanı Olarak Kiraya verilmesi iĢi‖ ihalesi 

iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7999/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer Ģartları taĢımaları 

gerekmektedir.  

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiĢini, tasdikli 

doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 

Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) 

2 - Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları birim ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiĢ, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, 

yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına 

eklemeleri gerekmektedir. 

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvurdukları bölüm ve yabancı 

dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiĢ, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 

2 adet fotoğraf ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim 

edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

BaĢvuru Yeri : 

BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. BaĢvurular Mardin 

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire BaĢkanlığı) Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 

(Süresi içinde yapılmayan BaĢvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan baĢvurular ve postada 

meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 
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Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Muhasebe ve 

Vergi 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Profesör 1 1 

Ġktisat tarihi ve iktisadi 

düĢünce tarihi alanında 

Doçentliğini almıĢ olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Tıbbi 

Hizmetleri ve 

Teknikler 

Tıbbi Tanıtım ve 

Pazarlama 
Doçent 3 1 

Endüstriyel Mikrobiyoloji 

ve çevre biyoteknoloji 

alanında çalıĢmaları 

bulunmak. 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Halk Edebiyatı 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Halk Bilimi alanında 

doktora yapmıĢ olup, 

kutsal mekan bağlamından 

anlatılar çalıĢmıĢ olmak. 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 

Ġngiliz Dili 

ve Edebiyatı 
 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 

bölümünde doktora yapmıĢ 

olmak. 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 
Antropoloji  

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Antropoloji alanında 

doktora yapmıĢ olup, 

Türkiye’nin doğusundan 

göç eden Yahudilerin 

kültürü üzerine çalıĢmıĢ 

olmak. 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 

Fars Dili ve 

Edebiyatı 
 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Manzum Hafız Divanı 

Tercümesi alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 
Tarih Ortaçağ 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Ortaçağ alanında doktora 

yapmıĢ olup, Eyyubi Haçlı 

siyasi iliĢkilerini çalıĢmıĢ 

olmak 

Edebiyat Fak. 

Dekanlığı 

Süryani Dili 

ve Edebiyatı 
 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Süryani kaynaklarının 

edisyonu, tercümesi ve 

yorumlanması konusunda 

çalıĢmıĢ olmak. 

 7965/1-1 
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Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠSMAĠL NEDZHIP MUSTAFA 

Çankaya Mah. No: 18 

Harmanlı / BULGARĠSTAN 

Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğünün 2007/347 sayılı 24.12.2007 tarihli "Teslim 

Tesellüm Tutanağı" ile teslim alınan X 2841 AK plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 25.03.2015 tarihli Dosya No: 2008/37, Karar No: 2014/585 sayılı kararında, 

'...aracın müsaderesine yer olmadığına, karar kesinleĢtiğinde sahibine teslimine, teminatla iade 

edilmiĢ olması halinde teminatın iadesine, tasfiye iĢlemine tabi tutulmuĢ olması halinde tasfiye 

bedelinin karar kesinleĢtiğinde sahibine iadesine" karar verilmiĢ ve karar 21.01.2015 tarihinde 

kesinleĢmiĢtir. 

Bu karar doğrultusunda, 09.10.2009 tarihinde satıĢı yapılan X 2841 AK plakalı aracın, 

satıĢ bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye 

ĠĢletme Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde 

söz konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu; 

Tebliğ olunur. 7899/1/1-1 

————— 
STAR TURĠZM ULUSLARARASI TAġ. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

Ordu Cad. Kalaycı ġevki Sok. No: 18-3 

Eminönü / ĠSTANBUL 

Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğünün 2010/381 sayılı 01.11.2010 tarihli "Teslim 

Tesellüm Tutanağı" ile teslim alınan B63GST plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 09.04.2015 tarihli E: 2014/648 ve K: 2015/184 sayılı kararında, ―...aracın sahibine 

iadesinin teminine‖ karar verilmiĢtir. 

Bu karar doğrultusunda, 31.07.2013 tarihinde satıĢı yapılan B63GST plakalı aracın satıĢ 

bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye ĠĢletme 

Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde söz 

konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu; 

Tebliğ olunur. 7899/2/1-1 

————— 
VALENTIN HRISTOV HRISTOV 

Görgidobrevo / BULGARĠSTAN 

Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğünün 2009/93 sayılı 29.05.2009 tarihli "Teslim Tesellüm 

Tutanağı" ile teslim alınan K 0295 AM plakalı araç hakkında Edirne 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 11.02.2015 tarihli Dosya No: 2015/98, Karar No: 2015/95 sayılı kararında, 

'...aracın müsaderesine yer olmadığına, karar kesinleĢtiğinde sahibine teslimine, teminatla iade 

edilmiĢ olması halinde teminatın iadesine, tasfiye iĢlemine tabi tutulmuĢ olması halinde tasfiye 

bedelinin karar kesinleĢtiğinde sahibine iadesine" karar verilmiĢ ve karar 27.03.2015 tarihinde 

kesinleĢmiĢtir. 

Bu karar doğrultusunda, 27.01.2012 tarihinde satıĢı yapılan K 0295 AM plakalı aracın 

satıĢ bedelini almanız için Tasfiye Yönetmeliğinin 64. Maddesi hükümlerince Edirne Tasfiye 

ĠĢletme Müdürlüğü'ne müracaat etmeniz gerekmekte olup, müracaatta bulunmadığınız takdirde 

söz konusu araç bedelinin Döner Sermayeye gelir kaydedileceği hususu; 

Tebliğ olunur. 7899/3/1-1 
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Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent alınacaktır. Ġlgililerin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

gerekmektedir. 

BaĢvuracak adayların; 

1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinde belirtilmiĢ olan Doçent olarak atanma Ģartlarını sağlamaları, 

2 - BaĢvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmiĢlerini, 

3 - Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan 

doktora ve yüksek lisans tezlerini, 4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Kontenjan 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 

 8041/1-1 

—— • —— 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen programına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koĢulları 

yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olarak 2 (iki) öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı 

özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel ĠĢleri Birimine Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel ĠĢleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Program Öğretim Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

Perfüzyon Teknikleri 1 Kardiyoloji  Yardımcı Doçent 

DiĢ Protez Teknolojisi 1 Protetik DiĢ Tedavisi Yardımcı Doçent 

 7981/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2015 gün ve 144 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 gün ve 1664 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 95104 ada 2 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle 

askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 7980/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce ATMACA GĠYĠM SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġTĠ. Adına tescilli 

05342200IM015757/17.06.2005 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden 

kaynaklanan Ödeme Emrine iliĢkin yazılar yükümlüsünün Habibler Mah. Eski Edirne Asfaltı 

No:967/A Sultangazi/ĠSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunamadığından 

tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri 

tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun 

hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

YAZI / Ödeme Emri 

BEY.NO.TA. NO / TARĠHĠ TUTAR 

IM015757/17.06.2005 15ET34220025 

KDV: 12.685-TL 

KKDF: 2.053-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 14.738-TL 

 7903/1/1-1 

————— 
Gümrüğümüzce AKKORD MADENCĠLĠK ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. Adına tescilli 

10342200IM005589/07.04.2010 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden 

kaynaklanan Ödeme Emrine iliĢkin yazılar yükümlüsünün Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No: 11 

K.2/1 Kavacık/ĠSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunamadığından 

tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri 

tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun 

hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

YAZI / Ödeme Emri 

BEY.NO.TA. NO / TARĠHĠ TUTAR 

IM0005589/07.04.2010 15ET34220045 

KDV: 119.773,00-TL 

KKDF: 23.920,00-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 143.693,00-TL 

 7903/2/1-1 

————— 
Gümrüğümüzce AK AHġAP TARIM ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. Adına tescilli 

05342200IM033224 / 14.12.2005-05342200IM024328/14.09.2005 - 05342200IM028631 / 25.10.2005 - 

05342200IM026872/07.10.2005 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamelerinden kaynaklanan 

Ödeme Emirlerine iliĢkin yazılar yükümlüsünün Antalya Serbest Bölgesi 1. Ada 1. Cadde 

ANTALYA adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası 

PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu Ödeme Emri tutarlarının tebliğ 

tarihinden' itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince 

tahsil edileceği tebliğ olunur. 

YAZI / Ödeme Emri 

BEY.NO.TA. NO / TARĠHĠ TUTAR 

IM033224/14.12.2005 15ET34220031 

KDV: 23.243,00-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 23.243.00-TL 

IM026872/07.10.2005 15ET34220028 

KDV: 6.747,00-TL 

KKDF: 1.092,00-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 7.839,00-TL 
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BEY.NO.TA. NO / TARĠHĠ TUTAR 

IM024328/14.09.2005 15ET34220026 

KDV: 5.204,00-TL 

KKDF: 843,00-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 6.047.00-TL 

IM028631/25.10.2005 15ET34220030 

KDV: 5.203,00-TL 

KKDF: 842,00-TL 

VERGĠ ZĠYAĠ CEZASI: 6.045,00-TL 

 7903/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel 

üzerindeki 772543 YĠBF nolu yapının denetimini üstlenen 989 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine 

sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. 

Ġdare Mahkemesi’nin 08.07.2015 tarih ve E.2015/833 sayılı kararı ile dava konusu iĢlemin 

―yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma 

iĢleminin yürütmesi, 25.08.2015 tarihli ve 23746 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 8000/1/1-1 

————— 
KahramanmaraĢ Ġli, Göksun Ġlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı 

Denetim Ltd. ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Faruk ALPARSLAN 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. Ġdare Mahkemesinin 23.06.2015 

tarihli ve E.2014/845-K.2015/1029 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi, 

Faruk ALPARSLAN (Denetçi No:17199, Oda Sicil No:15869) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici 

durdurma iĢlemi 27.08.2015 tarihli ve 23961 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8000/2/1-1 

————— 
Ġzmir Ġli, Çiğli Ġlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi, Kadir TAN tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. Ġdare Mahkemesinin 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1471-

K.2015/739 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli 

ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi, Kadir TAN (Denetçi No:12474, Oda 

Sicil No: 3810) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 27.08.2015 tarihli ve 23960 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8000/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5740 Karar Tarihi: 20/08/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarihli ve 3580 sayılı 

Kurul Kararı uyarınca, Enerya Antalya Gaz Dağıtım Anonim ġirketi’nin 2012-2016 yılları arası 

perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 14/05/2015 tarihli ve 5598 sayılı Kurul Kararının 

revize edilmesine yönelik aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, 

karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 14/05/2015 tarihli ve 5598 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer 

alan tablo aĢağıdaki Ģekilde revize edilmiĢtir. 
 

 

2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 7.039.920 5.391.542 5.391.542 

Ġlave Yatırım Tavanı** 
 

1.819.525 856.934 
 

* Bu bedeller 2014 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beĢinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı baĢı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 8008/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5739 Karar Tarihi: 20/08/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarihli ve 3580 sayılı 

Kurul Kararı uyarınca, Enerya Konya Gaz Dağıtım Anonim ġirketi’nin 2012-2016 yılları arası 

perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 23/05/2013 tarihli ve 4416 sayılı Kurul Kararının 

revize edilmesine yönelik aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, 

karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 23/05/2013 tarihli ve 4416 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer 

alan tablo aĢağıdaki Ģekilde revize edilmiĢtir. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 7.257.938 8.072.346 8.072.346 8.072.346 8.072.346 

Ġlave Yatırım Tavanı** 

   

3.016.000 5.717.241 
 

* Bu bedeller 2012 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

** Metodolojinin 7 nci maddesinin beĢinci fıkrası gereği Konya Ģehri için ilave yatırım 

tutarlarıdır (2015 yılı baĢı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 8009/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5738  Karar Tarihi: 20/08/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; Bursa ġehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim 

ġirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 27/08/2014 

tarihli ve 5191 sayılı Kurul Kararı ile değiĢik 03/01/2013 tarihli ve 4229 sayılı Kurul Kararının 

revize edilmesine yönelik aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de 

yayımlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 5191 sayılı Kurul Kararı ile değiĢik 4229 sayılı Kurul Kararının 3 üncü 

maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Eylül ayı için 

aĢağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve 

uygulanmasında 4229 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir. 

 

 YILLIK TÜKETĠM MĠKTARI SĠSTEM KULLANIM BEDELĠ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 m3 0,083795 

Kademe 2 100.001 m3 - 100.000.000 m3 0,027379 

Kademe 3 100.000.000 m3 üzeri 0,010808 

 

Madde 2 - Bu Karar 01/09/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 8010/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No: 5736 Karar Tarihi: 20/08/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/08/2015 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Dağıtım ġirketleri Ġçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 

sayılı Kurul Kararı uyarınca; Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin 

2012-2016 yılları arası perakende satıĢ tarifelerine yönelik alınmıĢ olan 03/01/2013 tarihli ve 

4227 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aĢağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın 

Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Madde 1 - 03/01/2013 tarihli ve 4227 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) 

fıkrasında yer alan tablo aĢağıdaki Ģekilde revize edilmiĢtir. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı* 10.160.611 9.256.363 9.256.363 9.256.363 

Ġlave Yatırım Tavanı**   18.746.992 41.164.779 

 

* Bu bedeller 2013 yılı baĢı fiyatlarıyladır. 

** Metodolojinin 7 inci maddesinin beĢinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 

yılı baĢı fiyatları). 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı yürütür. 

 8011/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8018/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8020/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8021/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8022/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8023/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 8025/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/81175 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ĠçiĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Konya Ġl Özel Ġdaresi (Mülga) 

Konya Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Yeni Ġstanbul 

Yolu Üzeri No: 72 
Tel-Faks 0 322 248 96 00 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Cengiz ACAR  

Adresi 
Özlem Mah. Çevre Yolu Cad. Reyhan 

Sitesi 6 No: 60/B Selçuklu-Konya 
 

T.C. Kimlik No. 41053402830  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
002130521  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
42729  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8038/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8017/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8019/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8024/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8026/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8027/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8028/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8029/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8030/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8030/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8031/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8032/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8032/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :18.06.2015-118 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :18.06.2015-1430 ANKARA 

Kırıkkale Ġli, Karakeçili Ġlçesi, Sülübük Köyü, TepreĢ mevkiinde bulunan taĢınmazın 

2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi talebine iliĢkin, Kırıkkale Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 19.001.2014 tarih 106 sayılı yazısı ve eklerine istinaden Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme 

sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilinin, Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 13/03/2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca 45 

(kırk beĢ) gün içerisinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla 

ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında Ankara II 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüĢü 

yazıları, Müdürlüğümüz uzmanlarının 17.03.2015 tarih ve 915 sayılı uzman raporu ve 05.06.2015 

tarih ve 2333 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Kırıkkale Ġli, Karakeçili Ġlçesi, Sülübük Köyü TepreĢ mevkiinde tespit edilen alanın III. 

Derece Arkeolojik Sit alam olarak tescil edilmesine, hazırlanan 1/25000 ölçekli paftasının ve 

tescil fiĢinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 

05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen koĢulların "geçiĢ dönemi 

yapılanma koĢulu" olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.08.2015 - 1708 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Küçükalanlı Mahallesinde 1/1000 Uygulama imar planı ve 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüĢünün iletilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Metropolitan Nazım Ġmar Planlama ġube Müdürlüğü'nün 

26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen,  Küçükalanlı  (Küçük 

KeĢiĢlik)YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.08.2015 tarihli 

raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Küçükalanlı Mahallesinde yeralan Küçükalanlı (Küçük 

KeĢiĢlik)YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: 

Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında 

ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda;  

Küçükalanlı (Küçük KeĢiĢlik) YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 

Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2015 – 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.08.2015 – 1704 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, YeniĢehir Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 16 

nolu parselin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hizmet binası yapılmak üzere tahsisinde 

Kurumumuzca herhangi bir sakınca olup olmadığına iliĢkin ViranĢehir Malmüdürlüğü’nün 

19.06.2015/147 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Çırçıp Deresi YerleĢimi’nin 2863 sayılı 

Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05/08/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli 

öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, YeniĢehir Mahallesi sınırlarında yeralan alanın korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, Çırçıp Deresi YerleĢimi 

(yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda: 

Çırçıp Deresi YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2015 – 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.08.2015 – 1703 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi Dönemeç Mahallesini de içine alan 1/1000 Uygulama Ġmar 

Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüĢünün 

iletilmesine iliĢkin ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Metropolitan Nazım Ġmar Planlama ġube 

Müdürlüğü'nün 26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Siverek ilçesi Dönemeç 

(Araptul) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.08.2015 tarihli 

raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Dönemeç Mahallesinde yeralan Dönemeç (Araptul) 

Höyüğünün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 

ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında (yaĢamın 

devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Dönemeç (Araptul) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Bu alanlar içerisinde yeni mezar kazılamaz, mevcut mezarlara yeni defin iĢlemleri 

yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2015 – 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.08.2015 – 1709 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi Yoğunburç Mahallesinde 1/1000 Uygulama imar planı ve 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar planı yapılması hususunda Müdürlüğümüz görüĢünün iletilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Metropolitan Nazım Ġmar Planlama ġube Müdürlüğü'nün 

26.06.2015/006267 sayılı yazısına istinaden tespit edilen, Yoğunburç YerleĢimi’nin 2863 sayılı 

Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.08.2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri 

sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Yoğunburç Mahallesinde yeralan Yoğunburç 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, 

Yoğunburç YerleĢimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Yoğunburç YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :25.05.2015-116 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No :25.05.2015-1386 ANKARA 

Kırıkkale Ġli, Merkez Karacaali Köyü 131 -A 1 Pafta 4738 parselin 2863 sayılı yasa 

kapsamında incelenmesi talebine iliĢkin, Kırıkkale Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 

09.07.2014tarih 1615 sayılı yazısı ve ekine istinaden Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen 

alanın III. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olan Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca 45 (kırk beĢ) gün 

içerisinde, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüĢü yazıları. 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.09.2014 tarih ve 3634 sayılı uzman raporu ve 22.05.2015tarih ve 

2150 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Kırıkkale Ġli, Merkez, Karacaali Köyü 131-Al Pafta 4738 parselin karar eki 1/25.000 

ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit alanı 

olarak tescil edilmesine, tescil fiĢinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesinde belirtilen 

koĢulların "geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu" olarak belirlenmesine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

–– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

— Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak

İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977

Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 65 ve 79 uncu Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair 28/8/2015 Tarihli ve 204 Sayılı Genel Kurul Kararı

NOT: 2/9/2015 tarihli ve 29463 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yüksek Seçim

Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

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


