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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı ol-
mak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetmiş”
ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya
pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan perso-
nelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle
tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Yö-
netmelik hükümlerine göre sözlü sınava tabi tutularak görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda” ibaresi “sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak,” şeklinde
değiştirilmiştir.



MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ sınav-
ların tamamlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “beşinci”
ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkra-
sının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Se-
viye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara perso-
nelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan
değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Maliye Bakanlıklarından:

MİLLİ SAVUNMA VEYA İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİYLE DOĞRUDAN
İLGİLİ SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ VE GEREÇ İLE SARF

MALZEMESİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle
el konulan veya adli emanette bulunan, millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan
ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis
edilmesi ve rayiç değerinin tespiti ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı-

çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç ve gereç: Nakil vasıtaları ile silâha ait yedek parça ve bakım malzemeleri, dür-

bün, insansız hava aracı, gece görüş sistemleri, haberleşmeyi sağlayan ve haberleşmeyi engel-
leyen cihazlar gibi millî savunma ve iç güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kul-
lanılabilecek her türlü malzeme,

b) Eşya: Bu Yönetmelik kapsamındaki silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malze-
mesini,

c) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile oluşturulan tahsis
komisyonunu,

ç) Kurumlar: İl garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve
sahil güvenlik komutanlığını,

d) Mühimmat: Ateşli silâhlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya
mermiler dâhil, cephanenin kendisi veya bunu meydana getiren unsurlar ile her türlü patlayıcı
maddeyi,

e) Sarf malzemesi: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda
tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek
bir daha kullanılamayacak duruma gelen malzemeleri,

f) Silâh: Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanıldığında uzaktan veya yakından
canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hâle getiren, cansızları parçalayan veya yok eden, yıkım
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gücü sağlayan, ölümcül sonuçlar doğuran, herhangi bir patlayıcı madde vasıtasıyla mekanik
veya basınçlı hava yardımıyla atılabilen veya fırlatılabilen ateşli veya ateşsiz, farklı menzillere
sahip, uzun veya kısa namlulu, tek veya toplu olarak ateşlenebilen, ağır, hafif ve otomatik si-
lâhları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eşyaya İlişkin İşlemler, Eşyaların Listelenmesi,

Tahsis Komisyonu, Tahsis Talebi, Kararı ve İşlemi

Eşyaya ilişkin işlemler
MADDE 4 – (1) Tahsise konu olabilecek nitelikteki eşya hakkındaki kriminal inceleme,

bilirkişi raporu veya durum tespiti gibi yargılama için yapılması gerekli olduğu değerlendirilen
işlemler, ele geçirme tarihinden itibaren, zorunlu haller haricinde, 15 gün içerisinde yerine ge-
tirilir.

Eşyaların listelenmesi
MADDE 5 – (1) Tahsise konu olabilecek millî savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle

doğrudan ilgili silâh, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesine ilişkin güncel listeler ayda
bir valilik kanalıyla il jandarma komutanlığınca; garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve
sahil güvenlik komutanlığına bildirilir. Kurumlar tarafından tahsis talepleri bildirim tarihini
müteakip 3 iş günü içerisinde Komisyona iletilir.

(2) Bir seferde/olayda çok sayıda eşya ele geçirilmesi ve söz konusu eşyalara Kurumlar
tarafından ihtiyaç duyulması durumunda listeler ivedilikle güncellenir ve kurumlara bildirilir.
Bu güncelleme ve bildirime istinaden kurumlar tarafından tahsis talebinde bulunulabilir. Bu
kapsamda yapılan tahsis talebi Komisyona ulaştıktan sonra en geç 3 iş günü içinde Komisyon
toplanır ve karar verir.

Tahsis komisyonu ve kurumların tahsis talebi
MADDE 6 – (1) İl valisinin başkanlığında, garnizon komutanı, emniyet müdürü, jan-

darma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve sorumlu vali yardımcısından oluşan tahsis ko-
misyonu kurulur. Komisyon sekretaryası il jandarma komutanlığınca yürütülür.

(2) Kurumlar güncel listede yer alan eşyayla ilgili talebini Komisyona iletir.
(3) Listede yer alan eşyayla ilgili talepler Komisyona ulaştıktan sonra en geç 5 iş günü

içinde Komisyon toplanır ve karar verir. Komisyon ihtiyaç hâlinde gecikmeksizin derhal top-
lanır.

(4) Komisyon, eşyanın cinsi, ele geçirildiği olayın niteliği, kurumların ihtiyaç derece-
lerini, ihtiyacı karşılama durumunu da dikkate alarak karar verir.

Mülki amirin tahsis talebi
MADDE 7 – (1) Komisyonun tahsisi için talepte bulunulmasını uygun bulduğu eşya

hakkında ilgili Vali tarafından derhâl hâkim veya mahkemeden Cumhuriyet başsavcılığı ara-
cılığıyla tahsis talebinde bulunulur.

(2) Talepte, eşyanın bulunduğu yer veya depo, soruşturma veya kovuşturma dosya numarası,
varsa adli emanet kayıt numarası, eşyanın hangi kuruma tahsisinin talep edildiği gibi hususlar
yer alır.

Tahsis kararı ve işlemi
MADDE 8 – (1) Hâkim veya mahkemece tahsis talebi hakkında ivedilikle karar verilir.
(2) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen tahsis talebinin kabulü veya reddi karar-

larına karşı talepte bulunan Vali, Cumhuriyet savcısı ve dosyanın tarafları itiraz edebilir. İtirazlar
hakkında ivedilikle karar verilir.

(3) Hâkim veya mahkemenin verdiği karar doğrultusunda tahsis işlemi gerçekleştirilir.
Tahsis kararının bildirilmesi
MADDE 9 – (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen tahsis kararları valilik kana-

lıyla il jandarma komutanlığı tarafından tahsis işleminin gerçekleştirilmesi için talepte bulunan
kuruma ve Jandarma Genel Komutanlığına derhal bildirilir.

(2) Tahsis edilen eşyalara ilişkin güncel listeler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından
hazırlanarak İçişleri Bakanlığınca üç ayda bir Başbakanlık, Adalet, Maliye ve Milli Savunma
Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İade ve Müsadere Kararı, Rayiç Değerin Tespiti ve Bedelin Ödenmesi

İade veya müsadere kararı
MADDE 10 – (1) Tahsise konu eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine

veya müsaderesine karar verilmesi halinde, kesinleşmiş karar, gerekli ödeme ve kayıt güncel-
leme işlemlerinin yapılması için eşyanın tahsis edildiği kuruma tahsis kararı da eklenmek su-
retiyle gönderilir.

(2) Müsadere kararı verilmesi halinde tahsis edilen eşya tahsis edilen kurumun malı
olarak işlem görür.

(3) İade veya müsadere kararlarının ilgili kuruma gönderilmesi ile mahkeme ve Cum-
huriyet başsavcılığına ait adli emanet kayıtları kapatılır.

Rayiç değerin tespiti ve bedelin ödenmesi
MADDE 11 – (1) Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyadan iadesine

karar verilenlerin, ilgili kurumların tabi olduğu taşınır mal yönetmeliği hükümleri uyarınca ku-
rum envanterine kaydedilmesi sırasında izlenen usule göre rayiç değeri tespit edilir.

(2) Tahsis yapılan kurum tarafından rayiç değer üzerinden belirlenen bedel, kurum büt-
çesinden karşılanmak suretiyle eşya sahibine ödenir.

(3) Ödeme gerçekleştiğinde işlem sonucu, soruşturma veya kovuşturma dosyasına eklen-
mek üzere Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye gönderilir. Ödeme işlemi sonucu, İçişleri
Bakanlığına (Jandarma Genel Komutanlığına) da gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 5

gün içinde 5 inci maddeye göre bildirilmesi gereken listeler valilik kanalıyla il jandarma ko-
mutanlığı tarafından garnizon komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığına
bildirilir.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Milli Savunma ve Maliye

Bakanları birlikte yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK
KURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık

faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini veren özel mesleki yeterlilik kurslarının
işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-

ları Kanunu kapsamında açılan özel mesleki yeterlilik kurslarını kapsar.
(2) SRC 5 türü tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin özel mesleki yeterlilik kursları bu

Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Ka-

nunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
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655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli perso-

neli,
c) Dönem: Her bir mesleki yeterlilik için öğretim programında belirtilen derslerin top-

lam süresini,
ç) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici

gibi görevlileri,
d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
f) Kurs: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili
eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel mesleki yeterlilik kurslarını,

g) Mesleki yeterlilik: Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip
olmayı,

ğ) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki yeterlilik sertifikasına sahip kişilere Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren
belgeyi,

h) Mesleki yeterlilik eğitimi: Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle
ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla özel mesleki yeterlilik kursları tarafından
verilen eğitimi,

ı) Mesleki yeterlilik sınavı: Kişilerde mesleki yeterliliğin tespiti amacıyla yapılacak sı-
navı,

i) Modül: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nde oluşturulan özel mes-
leki yeterlilik modülünü,

j) Müdür: Özel mesleki yeterlilik kurs müdürünü,
k) Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gös-

teren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini
sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi,
operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri,

l) Özel mesleki yeterlilik sertifikası: Özel mesleki yeterlilik kursunda eğitimini tamam-
layan ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere özel mesleki yeterlilik kurs-
ları tarafından verilen sertifikayı,

m) Program: Özel mesleki yeterlilik kurslarında uygulanacak düzeyi ile süresi belirle-
nen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,

n) Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,
o) Üst düzey yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gös-

teren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen
sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim ku-
rulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu un-
vanlarla istihdam edilen kişileri,

ö) Yönetmelik: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Mesleki Yeterlilik Kursları

Özel mesleki yeterlilik kurslarının amacı
MADDE 5 – (1) Kursların amacı kursiyerlere, özel mesleki yeterlilik öğretim progra-

mında yer alan konularda eğitim vermek ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara
mesleki yeterlilik sertifikası düzenlemektir.
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Özel mesleki yeterlilik kurslarının açılması
MADDE 6 – (1) Kurslara; Kanun, Yönetmelik, Özel Öğretim Kurumları Standartlar

Yönergesi hükümleri ve illerin nüfus sayısına göre bu Yönetmelikte belirtilen eğitim ve öğretim
faaliyetlerini yürütmek üzere en az ön lisans mezunu olan gerçek kişi kurucu adına veya kurucu
temsilcisi en az ön lisans mezunu tüzel kişi olan kurucu adına Bakanlıkça kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı
belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfus sayısı;

a) 300.000’in altında olan her il için 3,
b) 300.000’den fazla olan illerde ise ilk 300.000 nüfus için 3 ve sonraki her 200.000

nüfus için ilave 1,
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 50.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açı-

lamaz.
(3) Nüfusu azalan il/ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu il/il-

çelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılması ikinci fıkra hü-
kümlerine göre belirlenir.

(4) Bakanlıkça her yıl kurs açılacak il ve ilçeler Genel Müdürlüğün internet sayfasında
ilan edilir. Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şart-
ları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kurs açmak
istediği il ve ilçeyi, kurucu veya kurucu temsilcisinin kimlik, adres, iletişim ve öğrenim durumu
bilgilerini, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat
eder. Başvurular ilan tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

(5) Genel Müdürlükçe ilk müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisine ait kimlik
bilgileri, öğrenim durumu ve adli sicil sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucunda kurs açma-
sında sakınca görülmeyen müracaat sahibine, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermesi ge-
rektiği yazı ile bildirilir. Kurs açılacak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine de durum yazı ile
bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi verilen süre sonuna
kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yapılan
inceleme sonucunda belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum yazı
ile müracaat sahibine bildirilir ve yazı ekinde belgeler iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel
Müdürlüğe bilgi verilir. Bu kurucu veya kurucu temsilcisine iki yıl süre ile kurs açmak için
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranı girişine izin verilmez.

(6) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına aynı il veya ilçe
sınırları içinde birden fazla kurs açma müracaatı olması durumunda, müracaat eden farklı kişiler
ilk müracaattan itibaren sıralanarak farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısı kadar müracaat
edilmesi halinde tümüne, farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısından fazla müracaat edil-
miş olması halinde ise başvuru sırasına göre beşinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem baş-
latılır. Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi durumunda sırasıyla sonraki müracaat
edenler için aynı işlem uygulanır.

(7) Kurs açılabilmesi için en az üç derslik bulunması gerekir. Kurs binasında aranacak
diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir.

Özel mesleki yeterlilik kurslarına verilecek idari para cezaları ve kapatma
MADDE 7 – (1) Kurslarda ilgili mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi duru-

munda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası Sınıfları ve Türleri

Özel mesleki yeterlilik sertifikası sınıfları ve türleri
MADDE 8 – (1) Özel mesleki yeterlilik sertifikası türleri; üst düzey yönetici (ÜDY),

orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılır. Kurslar
tarafından verilen eğitim ve sınav sonucunda mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazanan
kursiyerlere faaliyet alanlarına göre aşağıdaki sertifikalar düzenlenir:

a) ÜDY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) ÜDY1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
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2) ÜDY2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) ÜDY3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) ÜDY4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
b) ODY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) ODY1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
2) ODY2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) ODY3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) ODY4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
c) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) SRC1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
2) SRC2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) SRC3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) SRC4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
(2) Özel Mesleki yeterlilik sertifika türlerinden;
a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
ç) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
d) ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
e) ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
f) SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,
g) SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,
almış kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görev, Yetki ve Sorumluluklar,

Görevlendirme ve Görevden Ayrılma

Kurslarda görevlendirilecek personel
MADDE 9 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) Eğitim personeli,
c) İstenilmesi hâlinde müdür yardımcısı,
görevlendirilir.
(2) Kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 10 – (1) Öğretim programlarına göre eğitim personelinin görevlendirilme-

sinde gireceği derse bağlı olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Trafik veya ulaştırma alanında en az yüksek lisans yapmış olmak veya üniversitelerin

trafik, ulaştırma, lojistik, makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı alanlarının
birinden mezun olmak.

b) Bakanlıkça onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Bitirme Belgesine sahip olup iktisat, iş-
letme, hukuk, ulaştırma, lojistik veya kamu yönetimi alanında en az lisans mezunu olmak.

c) Psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında en az lisans mezunu olmak.
ç) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılığı

Genel Müdürlüğünce verilen Eğiticinin Eğitimi Belgesine sahip olmak, Tehlikeli Madde Gü-
venlik Danışmanlık Belgesine sahip olmak, kimya veya kimya mühendisliği mezunu olmak.

d) En az ön lisans mezunu olup 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmış İlkyardım Eğitmeni Sertifikasına sahip
olmak.

e) En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş
Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesine sahip olmak.

f) En az ön lisans mezunu olup en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla
Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesine
sahip olmak.
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(2) Kurslarda, öğretim programlarında belirtilen nitelik ve şartları taşıyan birer perso-
nelin görevlendirilmesi zorunludur.

Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Kurslardaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve so-

rumlulukları bakımından Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile dengi resmî kurumlarda görevli
personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 12 – (1) Kurslarda çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrıl-

ması işlemleri Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kursa Kayıt, Kursiyer Nakli, Devam, Sınav Hakkı,

Kayıt Yenileme, Çalışma ve Ders Saatleri

Kurslara müracaat esasları
MADDE 13 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin;
a) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkrala-
rında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

b) ÜDY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ön li-
sans düzeyinde eğitim almış olması,

c) ODY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az orta-
öğretim düzeyinde eğitim almış olması,

ç) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ilkokul
düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belge-
sine sahip olması,

gerekir.
Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) Kurslara kaydolacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden

aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:
a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Kayıt esnasında görülüp iade edilmek üzere T.C. kimlik numarası bulunan nüfus

cüzdanı.
c) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191 inci maddele-

rinden, 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 6136 sayılı Kanununun 12 nci
maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair adli sicil ve
arşiv kaydının bulunmadığını gösterir yazılı beyanı.

ç) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan
öğrenim durumunu bildirir belgenin, aslı görüldükten sonra kurs müdürlüğünce onaylı örneği.

d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
e) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıra-

caklar için sürücü belgesinin fotokopisi.
(2) Kurslara kaydolacak Yabancı uyruklu kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve bel-

geler istenir:
a) Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.
c) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi.
ç)Yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına dair ilgili

makamlardan aldığı belge.
d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onay-

lı örnekleri.
e) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
f) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıra-

caklar için sürücü belgesinin fotokopisi.
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(3) Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, özel mesleki yeterlilik sertifikası almasına engel
teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları kurs tarafından yetkili adlî
mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alın-
mazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.

(4) Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında Modüle tarattırılır, il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak uygun görülenler Modül üzerinden
onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında
gerekli işlem yapılır.

Kursiyer kaydı
MADDE 15 – (1) Kursiyerler, Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formunu (EK-1)

kurs müdürünün gözetiminde doldurup 14 üncü maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlü-
ğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sı-
nıfına katılacağı belirtilerek Modüle kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait kursiyer gruplarının başlama tarihlerinden
önce yapılır. Grubun başladığı gün, o gruba Modül üzerinden kursiyer kaydı yapılmaz.

(3) Millî eğitim müdürlüğünce kursiyerlerin kursa kaydı yapılmadan önce kursta istih-
dam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik
Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla
birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin dü-
zenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Üç ay önceki ayın primini ödediğini belgelendiren
kurslara dönem açma izni verilir. Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara
prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

Kursiyerlerin nakli
MADDE 16 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme/soruşturma sonucu kurum

açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da ka-
patılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.

Kursa devam
MADDE 17 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.
(2) Ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları si-

linir.
Sınav hakkı ve kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Derslerin eğitimi bitirilen ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler

sınava girerler. Sınava herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar, yeniden
kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler.
Ancak;

a) Sınavlar sırasında hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelen-
dirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın
yapıldığı günün akşamına kadar alacakları belgeyi,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya birinci derece hısım ve kayın
hısımlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal
veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini
gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,

kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı ola-
mayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Mazereti olan kursiyer-
lerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Modüle girilir.

(2) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kur-
siyer kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yap-
tırabilirler.

Çalışma saatleri
MADDE 19 – (1) Kurslar haftanın bütün günlerinde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında

faaliyet gösterirler.
(2) Ders saatleri, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir.
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Ders saatleri
MADDE 20 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme

süresi on dakikadır.

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları, Çalışma Planları,

Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Öğretim programları
MADDE 21 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça onaylı öğretim programları uygulanır.
(2) Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-

lığınca ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve
değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirilmesi halinde bu eğitim;
Bakanlıkça onaylanan periyodik öğretim programları uygulanarak özel mesleki yeterlilik kurs-
larında verilir.

(3) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde eğitim ve sınavlar uygulamalı olarak da yapı-
labilir.

Çalışma planları
MADDE 22 – (1) Kurslarca kursiyerlerin derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı ça-

lışma planı dönem başlamadan önce Modüle girilir. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Modül
üzerinden onaylanır. Kurslarca eğitimler planda belirtilen gün ve saatlerde yapılır.

Kurslarda eğitim ve öğretim
MADDE 23 – (1) Kurslarda hafta içi bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla hafta sonları

ise bir günde 2 saatten az 8 saatten fazla eğitim yapılamaz.
(2) Her ayda bir dönem açılır. Dönemler her ayın ilk on beş günü içinde kurslarca be-

lirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte
grup açılabilir. Ayın on beşinci günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda ilk iş günü
mesai bitimine kadar grup açılmasına izin verilir. Grup onayı verildikten sonra o gruba kursiyer
kaydı yapılamaz. Grubun onaylandığı gün eğitime başlanmaz. Her dönemin dersleri SRC ser-
tifika türü için 60 gün içinde ODY ve ÜDY sertifika türleri için 90 gün içinde tamamlanır. Dö-
nem eğitimi tamamlamadan yeni dönem açılamaz. Kursta dönem açılabilmesi için belirli sayıda
kursiyerin kursa kayıt yaptırması şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İl Sınav Sorumlusu, Sınav Yürütme Komisyonu,

Sınavlar ve Sınav Denetimleri

İl sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu
MADDE 24 – (1) İl millî eğitim müdürü il sınav sorumlusu olarak görev yapar. İl millî

eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak sınavda sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek
iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlar. İl sınav sorumlusunun görevleri Genel
Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanır.

(2) Sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki iller için ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan iller için merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(3) Sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden so-

rumludur.
(4) Sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirle-

nerek internet sayfasında yayımlanır.
(5) Sınavları kontrol ve denetim amacıyla Bakanlıkça gerek görülmesi halinde Bakanlık

temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık tarafından gerek görülmesi halinde Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı personelinden de Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Sınavlar, her yıl Aralık ayında ertesi yıl için Bakanlıkça belirlenerek

internet sayfasında yayımlanan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.
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(2) Sınav; Bakanlık tarafından il/ilçelere gönderilecek şifrelerle Bakanlığın soru ban-
kasından sınavdan bir gün önce alınarak öğretim programlarına uygun en az 25, en çok 50 so-
rudan oluşturulan çoktan seçmeli test soruları veya elektronik sınav şeklinde yapılır.

(3) Kurslar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde sınava girecek kursiyerlerini en geç
5 iş günü önce Modüle girer. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce
sınav tarihinden en geç 2 iş günü önce onaylanır.

(4) Sınavlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında
yayımlanır.

(5) Sürücüler için programında belirtilmesi halinde uygulamalı sınav da yapılır. Uygu-
lamalı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan usul ve esaslara
göre yapılır.

(6) Sınavlarda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine sınava giren ve-
ya başkasını kendi yerine sınava sokan kişiler hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci
maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 26 – (1) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam

durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden Ba-
kanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav
ücreti alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sertifikalar ile Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

Sertifikaların düzenlenmesi
MADDE 27 – (1) Sınavda başarılı olan kursiyerlere kurslar tarafından Modül üzerinden

kursiyerlere Özel Mesleki Yeterlilik Kursu Sertifikası (EK-4) düzenlenir ve bu sertifika yetki-
lilerce imzalanır.

(2) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
(3) Sertifika bilgileri, imza ve fotoğraf mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmesine esas

olmak üzere elektronik sistemle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilir. Ser-
tifikanın herhangi bir sebeple iptali, özel mesleki yeterlilik kursunun doğrudan bağlı bulunduğu
il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılarak iptale ilişkin bilgi elektronik sistemle Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilir.

Farklı bir sınıf sertifika alma
MADDE 28 – (1) Özel mesleki yeterlilik kursu sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın

özel mesleki yeterlilik kursu sertifikasını almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının
şartlarını taşımak kaydıyla EK-2 veya EK-3’te belirlenen fark eğitimi konularının eğitimlerini
alarak sınavlara girerler.

Defter ve dosyalar ile saklanma süresi
MADDE 29 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, özel mesleki yeterlilik kursu

kaşesi ile tasdik edilir ve adet yazılarak defterin son sayfası kurs müdürü tarafından onaylanır.
Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

(2) Özel mesleki yeterlilik kurslarında tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen-giden evrak kayıt defteri.
b) Evrak dosyaları.
c) Personel özlük dosyası.
ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri.
d) Ders defteri.
e) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedekle-

mesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.
(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana
usulüne göre teslim edilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel mesleki yeterlilik eğitimi muafiyeti
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki şartları taşıyanlar, yapılacak özel mesleki yeterlilik sına-

vında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup kendilerine başarılı
oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

a) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaş-
tırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümle-
rinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alan-
larında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar.

b) Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge mü-
dürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev
yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl
süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış
olanlar.

c) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu
belgeleyenler.

(2) Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kay-
dıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine
uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Kursiyer ücretleri
MADDE 31 – (1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere ders saati üc-

retlerini, Yönetmelik hükümlerine göre belirler.
(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti, eği-

tim personeli giderleri, vergiler, SGK primleri, kira giderleri ve diğer giderler dikkate alınarak
7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Kasım ayında bir sonraki
yılda açılacak tüm dönemlerde uygulanmak üzere belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz.
Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il millî eğitim müdürü,
ilçe millî eğitim müdürlerinden biri, il millî eğitim müdürlüğünde özel mesleki yeterlilik kurs-
larından sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünde
özel mesleki yeterlilik kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı
temsilcisi ve valiliğin uygun göreceği özel mesleki yeterlilik kurslarına ait sivil toplum kuruluşu
temsilcisinden oluşur. Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az olmamak üze-
re kurslar tarafından belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel Öğretim Kurumları
Modülüne girilir.

(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, Kanunun 7 nci maddesi çerçe-
vesinde işlem yapılır.

Ücretsiz okutulacak kursiyerler
MADDE 32 – (1) Kurslarda ücretsiz okuyacak kursiyerlerle ilgili işlemler, Yönetmelik

hükümlerine göre tespit edilir.
Sertifikaların mesleki yeterlilik belgesine dönüştürülmesi
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan eğitim sonunda sertifika almaya

hak kazanan kursiyerlerin Modüle işlenen kimlik bilgileri, sertifika sınıfına göre almış olduğu
eğitim, eğitim sonunda yapılan sınav sonuçları ve düzenlenen sertifikaya ait bilgiler elektronik
sistem üzerinden sertifikaya uygun mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmek üzere Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilir.

Denetim ve yaptırım
MADDE 34 – (1) Kurslar her yıl en az bir defa Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık

maarif müfettiş yardımcıları/müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlü-
ğünce görevlendirilen başka personel tarafından denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya
valiliklerce gerekli görülürse ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.

(2) Kurslarda verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak ve-
rilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursi-
yerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde; ilçe millî eğitim müdür-
lüklerince, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise; merkez ilçede il millî eğitim müdürlük-
lerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen personel tarafından
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incelenerek kontrol edilir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yukarıdaki hususları
incelemek ve kontrol etmek amacıyla da Bakanlık görevlisi görevlendirilebilir. İnceleme ve
kontrollerle ilgili görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) Kursların inceleme/soruşturma/denetimlerinde Kanuna aykırı fiillerin tespiti halinde
Kanun ve Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarına ilişkin işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Kanun, Yönetmelik, Ka-

rayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin dönüşümü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan

mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında merkezlerini
özel öğretim kurumları mevzuatında belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri ve Yönetmelik
ekleri kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını (EK-2/A) almaları gerekir.

(2) 31/12/2017 tarihine kadar ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek Yönetmelik
ekleri kurum açma izni (EK-2) ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) almayan merkez-
lerin Mesleki Yeterlilik Yetki Belgeleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
iptal edilir ve bu merkezler kapatılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ve Yönetmelik ekleri
kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) almayan mesleki yeterlilik
merkezleri, 31/12/2017 tarihine kadar kapatma işlemleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; kursiyer kaydı, eğitim, yönetim, denetim,
sınav ve diğer işlemler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığın gözetim ve dene-
timinde yürütülür. Ancak 31/12/2016 tarihinden önce merkezlerde kayıtlı kursiyerlerin eğitim-
lerini ve bu kursiyerlerin tüm sınav haklarını 30/4/2017 tarihine kadar tamamlatılmasından
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumludur.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan mesleki yeterlilik
eğitim merkezlerinin; merkezlerini verilen süre içinde özel öğretim kurumları mevzuatında be-
lirlenen şartlara uygun hale getirerek Yönetmelik ekleri kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) almak üzere müracaat etmeleri durumunda 6 ncı maddenin
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları uygulanmaz.

(5) Mevcut mesleki yeterlilik eğitim merkezleri ve kurslarda SRC5 türü programı olan-
lar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde bu programlara devam ederler.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan mesleki yeterlilik
eğitim merkezlerinde çalışan eğitim personeli, Yönetmelik ekleri kurum açma izni (EK-2) ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A) düzenleninceye kadar görevlerine devam edebilirler.

(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan mesleki yeterlilik eği-
tim merkezlerinde görev alan veya halen görevde bulunan, resmî okullarda görevli öğretmenler
dışındaki eğitim personelinin özlük hakları saklıdır.

Kurs ve sınav ücretleri ile sınav takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;
a) Bir ay içerisinde 31 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre 2017 yılı kurs üc-

retleri belirlenir.
b) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarının

kontrolünde görevlendirilenlere ödenecek 2017 yılı ücretleri bir ay içerisinde Genel Müdürlü-
ğün internet sayfasında ilan edilir.

c) Bir ay içerisinde 25 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre 2017 yılı sınav
takvimi belirlenerek Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
b) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile diğer maddeleri ise 1/1/2017 tari-

hinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının
her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dâhil değildir. Ge-
rekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav ta-
rihlerini de içeren akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından
belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede, lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfında geçen
süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.”

“(3) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil
hazırlık sınıfında geçen süreler hariç yedi akademik yıl veya on dört yarıyıldır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün ders-
leri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal
AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Üçüncü yarıyılın
başından itibaren öncelikle alt sınıf derslerini almak şartı ile öğrencinin not ortalaması;

a) 1.80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse, 
b) 1.80 ile 2.49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse, 
c) 2.50 ile 2.99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,
ç) 3.00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,
kayıt yaptırabilir.
(4) Üçüncü yarıyılın başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün dersleri başaran, genel

not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler AKTS sınırlaması olmaksızın bir üst sınıftan
derse kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan ders-

ler için bütünleme sınavları yapılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf
notu geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul
tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları,
ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uza-
ması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sı-
navları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt
yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl sonundaki ağırlıklı genel
not ortalamasına göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getir-
diği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten dolayı veya bütün
derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun
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olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen ta-
rihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel
not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının
her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dâhil değildir. Ge-
rekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav ta-
rihlerini de içeren akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından
belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede, ön lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfında ge-
çen süreler hariç iki akademik yıl veya dört yarıyıldır.

(2) Ön lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil
hazırlık sınıfında geçen süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün ders-
leri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyıldan itibaren her dönemde alacağı normal
AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Üçüncü yarıyılın
başından itibaren öncelikle alt sınıf derslerini almak şartı ile öğrencinin not ortalaması;

a) 1.80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse, 
b) 1.80 ile 2.49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse, 
c) 2.50 ile 2.99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,
ç) 3.00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,
kayıt yaptırabilir.”
MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan ders-

ler için bütünleme sınavları yapılır. Bu durumda ilgili ders veya dersler için alınan en son harf
notu geçerlidir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2010 27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/7/2011 27987

2- 27/6/2012 28336

3- 27/6/2013 28690

4- 16/10/2014 29147

5- 16/6/2015 29388

6- 6/1/2016 29585
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurul
tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları,
ilgili kurulca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uza-
ması halinde yeniden belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sı-
navları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt
yaptırmayan öğrencilerin başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl sonundaki ağırlıklı genel
not ortalamasına göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı veya bahar yarıyılı sonunda tüm derslerin devam şartını yerine getir-
diği halde, herhangi bir dönemde FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten dolayı veya bütün
derslerden geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun
olamayan öğrencilere, DC veya DD notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen ta-
rihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel
not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/2016 tarihli ve 29707 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üni-
versitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2010 27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/7/2011 27987
2- 27/6/2012 28336
3- 27/6/2013 28690
4- 16/10/2014 29147
5- 16/6/2015 29388
6- 6/1/2016 29585

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/5/2016 29707
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Yalova Üniversitesinden:
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME STANDARTLARI

HAKKINDA TEBLİĞ
(III-62.1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye

piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları de-
ğerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarına ilişkin esasları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerleme standartları
MADDE 3 – (1) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme faaliyetlerinde,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayım-
lanan Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunludur.

(2) Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan diğer düzenlemeler ile Türkiye Değerleme
Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Uluslararası
Değerleme Standartlarının uyumlu olmadığı durumlarda öncelikli olarak Sermaye Piyasası
Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45) yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7222 Karar Tarihi: 26/01/2017

Kurul Başkanlığının 25.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.01.2017
tarih ve 12509071-113-E.1824 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mu-
tabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu
olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, 

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına

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

YARGI İLÂNLARI 

Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

(Kapatılan 1. Sulh Ceza Mahkemesi) 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK 

ADI SOYADI 

BABA 

ADI 

DOĞUM YERİ- 

TARİHİ SUÇ CEZASI 

1 2010/946 2011/330 21.04.2011 
GARETT MARK 

JENKINS 
STEVE 

CALİFORNİA- 

30/04/1976 

5682 Sayılı 

Yasanın; 34/1. 

maddesi uyarınca 

Pasaport 

Kanununa 

Muhalefet 

1000 T.L. 

İdari para 

cezası 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı müĢteki adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 51 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/249 

Karar No : 2016/356 

Kasten Yaralama, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı TCK.nun 86/2, 125/1. maddeleri uyarınca kamu davası açılmıĢ ve Mahkememizcede 

yargılama sonunda CMK. 223/2-e maddeleri gereğince BERAATĠNE karar verilmekle.; 

Mehmet Ali ve Akgül oğlu 15/02/1971 Ġstanbul Dğ.lu Ankara Kalecik Gökdere Mah./Köy 

.nüfusuna kayıtlı halen Fatih Sultan Mehmet Mah. Latif Sk. No: 24 Ġç Kapı No: 1 Sarıyer/Ġstanbul 

adresinde oturup, FATĠH YAZICI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11584 

—— • —— 
Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/649 

KARAR NO : 2016/239 

5607 sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan mahkememizin 09/03/2016 

tarih ve 2015/649 E, 2016/239 K, sayılı kararı ile sanık Ġmad FERDUSĠ (Ali ve Mune oğlu, 

02/06/1987 doğumlu, Suriye Uyruklu) hakkında mahkememizce verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 100 TL 

adli para cezasına iliĢkin karar verilmiĢ olup; sanığın tebligata yarar açık, kesin ve yeterli 

adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanık Ġmad FERDUSĠ'ye gerekçeli kararın tebliğ 

edilemediği anlaĢılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen 

tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra 

tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği 

taktirde kesinleĢmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 403 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ATS SĠSTEMĠ PARÇALARI KOMPLE BAKIM  

ONARIMI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/38637 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

Ġhale konusu iĢin niteliği,  

türü ve miktarı  : 70 adet ATS Sistemi Parçaları Komple Bakım Onarımı 

iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

2 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15.02.2017 - Saat 15:00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

15/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 773/1-1 

————— 

ĠZOLELĠ BAKIR ĠLETKEN SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2017/39075 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 10000 kg Ġzoleli Bakır Ġletken, teknik Ģartnameye göre 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15/02/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

15/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 774/1-1 
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KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 100 mt 60’lık ve 100 mt 90’lık 

olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 08.02.2017 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 881/1-1 

————— 

TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 25.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 16.02.2017 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 16.02.2017 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 312 397 33 65 - 66   Faks: 312 397 33 71 - 74 

 882/1-1 

————— 

PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.500.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 14.02.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 14.02.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

7 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 0 312 397 33 65 - 66   Faks: 0 312 397 33 71 - 74 

 883/1-1 
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ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERĠNÇAY,  

SĠLĠFKE VE ZEYNE HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ  

BÜTÜN HALĠNDE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

Santral Adı 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi ve Saati 

Anamur, Bozyazı, Mut-

Derinçay, Silifke ve Zeyne 

Hidroelektrik Santralleri  

1.500.000- 

(Birbuçukmilyon) 2.000 - (Ġkibin) 
24/03/2017 

17:00 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim 

A.ġ.ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün 

halinde ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

2 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

3 - 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. Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması 

zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

alması yeterlidir.  

4 - Ġhale konusu Santraller hakkında hazırlanan 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; 

- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000- (Ġkibin) 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, 
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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 ―ANAMUR, 

BOZYAZI, MUT-DERĠNÇAY, SĠLĠFKE VE ZEYNE HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ 

ĠÇĠN TANITIM DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile Ġhale ġartnamesi 

ve Tanıtım Dokümanı alan tüzel kiĢinin, 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. 

5 - Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen TL 

tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 

6 - Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale 

ġartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; ―ANAMUR, BOZYAZI, MUT-

DERĠNÇAY, SĠLĠFKE VE ZEYNE HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠ ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN 

TEKLĠF - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıdaki adresine elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Ġdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

8 - Ġhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına 

göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere 

iĢletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik 

Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, iĢletme hakkı devrinin 

mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede 

gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

9 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait Ġhale ġartnamesinde yer 

almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 905/1-1 
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MALZEME ĠMALATI MAL ALIMI AÇIK ĠHALE 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/43760 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 - Faks: 0 272 248 34 87 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebatlarda rule millerinin, Değirmen köĢebenti, 

Değirmen Çekici, Değirmen Gövde Koruyucu Zırhları, 

Değirmen Çekiç Pimi, Ekspanzer ve Değirmen Savurucu 

Dis ve Takozu imal edilmesi iĢidir. 

  (3.850 adet) Mal Alımı (detayı teknik Ģartnamemizde yer 

almaktadır.) 

b) Teslim Yeri : Afyon ġeker Fabrikası Mlz. Ambarı ve Ġmalat Birimi Mlz. 

Ambarı 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, en geç 20 (Yirmi) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) yapılacağı yer : T.ġ. F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati  : 15.02.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 15.02.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Afyon ġeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - Ġsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

13 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 897/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğünden:  

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) 

fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, 

söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve Ġhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:  

Ġhale kayıt numarası : 2017/46820 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - 

Yenidoğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 863 1196 - 312 863 5213 

c) Elektronik posta adresi : www.caykur.gov.tr. 

ç) Ġhale dokümanının 

    görülebileceği adres : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - 

Yenidoğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı 25.000 Ton Torbalı kuru 

Çayın Yükleme BoĢaltma ĠĢleri 

b) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

c) Süresi : 1 yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 13.02.2017 Pazartesi günü saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının 

satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna 

iliĢkin taahhüt, Ġhaleye baĢkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve 

imza beyannamesi, iĢ deneyim belgesi, teknik Ģartnamede istenen diğer belgeler.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmıĢ olduğu tahmil-tahliye iĢleri 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karĢılığı Ankara 

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/Ankara 

adresinden satın alınabilir. 
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7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 13.02.2017 Pazartesi günü saat 10.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. Ġnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 903/1-1 

—— • —— 

SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı tarafından alçak gerilim abonesi olan Türk Hava 

Kurumu’na bağlı birimlerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin serbest piyasadan tam tedarik esasına 

göre günün her saatinde kesintisiz olarak temin edilmesi ile ilgili elektrik enerji si satın alma iĢi 

10 ġubat 2017 Cuma günü saat 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 100,00.- TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80 - 56 888/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

Ġlknur BURAK DEMĠR 

Ebe 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 14/06/2016 tarihli ve 16431227/2016-01-34/663.01/298 

sayılı inceleme emri gereğince hakkınızda düzenlenen Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığının 

30/09/2016 tarihli ve ÇÖ/06 Sayılı Disiplin SoruĢturma Raporu 09/02/2017 tarihinde saat 

16:00’da Yüksek Disiplin Kurulunda değerlendirileceğinden; 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki 

―Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, özlük dosyası hariç, soruĢturma evrakını 

incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hüküm uyarınca (dosyasını incelemek isteyen 

personel veya vekilin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Özlük ĠĢleri Daire BaĢkanlığında toplantı 

tarihine kadar mesai saatleri içerisinde her zaman dosyasını inceleyebilir) belirtilen haklarınızı 

kullanabileceğiniz hususunun bilinmesi ilanen tebliğ olunur. 887/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.01.2017 tarihli toplantısında, Ağrı ili nüfusuna 

kayıtlı 06.03.1987 doğumlu Kemal oğlu Emrah ORUÇ'un Bulgaristan'daki "Varna Teknik 

Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

11.02.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4275 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" 
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alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiĢ olup, 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluĢlara duyurulmasıyla ilgili 

iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

Ġlanen duyurulur. 859/1-1 

————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.01.2017 tarihli toplantısında, Ġstanbul ili nüfusuna 

kayıtlı 07.06.1975 doğumlu YaĢar Turan oğlu Murat ARTIRAN'ın Amerika BirleĢik 

Devletleri'ndeki "American Public University"den aldığı diploması ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.07.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 82539 seri 

numaralı "Psikoloji" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine 

karar verilmiĢ olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluĢlara 

duyurulmasıyla ilgili iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

Ġlanen duyurulur. 860/1-1 

————— 

Sayı : 57802651/ 

Konu : KiĢi Borcu 

ERDAL KARA 

Kurulumuzda Hizmetli olarak görev yapmakta iken 02/11/2016 tarihinden itibaren 

görevden çekilmiĢ sayılmanız nedeniyle adınıza peĢin tahakkuk eden, 15.10.2016 tarihli maaĢın 

13 günlük tutarı olan 923,06 TL Ģahsınıza kiĢi borcu olarak tahakkuk etmiĢtir. Söz konusu borcun 

tarafınızca ödenmesi gerekmektedir. 

Muhtesebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (sıra No: 16) KiĢilerden Alacaklar Yersiz ve 

Fazla Yapılan Ödemelere ĠliĢkin ĠĢlemler kapsamında "Yapılan yersiz ödemeler ilgilileri adına 

kiĢi borcu olarak kaydedilir." hükmü uyarınca söz konusu borcun Kurulumuz T.C. Ziraat Bankası 

A.ġ. Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki TR84000100253305386419-5016 nolu hesabına veya 

Kurulumuz veznesine yatırılması gerekmektedir. Yasal süresinde ödenmeyen alacakların 

tahsilinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine iliĢkin hükümlere göre borcun tahakkuk 

ettiği tarihten itibaren hesaplanmaktadır. 861/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzden, yurt dıĢı edilmek üzere Nefıze Hılmı AKAY isimli Ģahıs adına kayıtlı 

olarak 26/08/2016 tarihinde 16160100T62 tescil sayıya kayden iĢlemi yapılarak yurda giriĢi 

yapılan ve 03/06/2016 tarihine kadar süre verilen 2003 model, K1145BB plakalı, Mercedes marka 

aracın halen yurt dıĢı edilmediği, 1 no'lu taĢıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit 

edilmiĢtir. 

Buna göre, söz konusu Ģahısın araç ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri 

No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2017 tarihli, 17CK160100135 sayılı 

ceza kararı ile 17/01/2017 tarihli, 17ET1601006-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiĢ olup, adı 

geçen Ģahısın yeterli yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar 

yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 17/01/2017 tarihli, 17CK160100135 sayılı ceza kararı muhteviyatı 

14.843,00-TL'nin otuz (30) gün, 17/01/2017 tarihli, 17ET1601006-1 sayılı ek tahakkuk 

muhteviyatı 59.370,00-TL'nin ise on beĢ (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 862/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 26.01.2017       Karar No: 6977 

ġĠRKETLERĠN: 

• TĠCARĠ UNVANLARI  : 1) Transatlantic Turkey Ltd. 

  2) Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. 

Ltd  

• MERKEZ ADRESLERĠ  : 1) P.O. Box N-3944 Kings Court Bay Street, 

Nassau, BAHAMAS 

  2) 20 Howard St. Perth Australia 6000  

• TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1) ġehit Ersan Caddesi No: 24/7 Çankaya/ANKARA 

  2) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz 

Sokak No: 10 GaziosmanpaĢa 06700 Çankaya/ 

ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ  : 11.12.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• KAPSADIĞI ĠLÇE  : Bismil 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 5.865 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/TAT-TEM/K/M45-a4-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 
 

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 37º52’30’’00’’’ 40º37’30’’00’’’ 

b 37º49’37’’20’’’ 40º37’30’’00’’’ 

c 37º49’37’’20’’’ 40º30’00’’00’’’ 

d 37º52’30’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 
 

KARAR: 

Transatlantic Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd ġti’nin 

mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için müĢterek 

petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 

ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli 

menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci 

maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 30.12.2016 tarihli Olur’ları 

alınmıĢtır. 

Transatlantic Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd ġti’ne 

sırasıyla % 25 ve % 75 hisselerle 11.12.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ―verilen sürenin sonunda sahadan üretim yapılmaması 

durumunda iĢletme ruhsatının sona erdirilmesi ‖ Ģartıyla Ģirketlerin sunmuĢ olduğu rezerv durumu 

ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARĠ/TAT-TEM/K/M45-a4-1 pafta numaralı 

müĢterek petrol iĢletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda Ģirketlerin sahada 

yapacakları üretim ve geliĢtirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde 

iĢletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar 

verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Turkey Ltd. % 25 

ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd ġti’ne % 75 hisselerle müĢtereken bir 

adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 886/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 1 ġubat 2017 – Sayı : 29966 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/203013 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Balcalı 

Hastanesi 
Ġl/Ġlçe ADANA/Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 

Otopark Binası  

Tel-Faks 0 322 338 7078 - 0 322 338 6045 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Radyan Elektrik Enerji Tic. Ltd.  

Adresi 
Mahfesığmaz Mh. 79101 Sk. N: 7/B 

Çukurova/ADANA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7340849782  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
72041  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 

 896/1-1 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 475020 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara 

Ġl Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Çankaya / ANKARA 

Adresi Kıbrıs Cad. No: 4 KurtuluĢ Tel-Faks (312) 551 70 14 

Posta Kodu 06600 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yeni Metkan Turizm TaĢımacılık 

Otomotiv ĠnĢaat Taahhüt Emlak Gıda 

Temizlik Hizmetleri Kuyumculuk Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi 

 

Adresi 
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi 

No:25/A   Çankaya / ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
948 042 27 38  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
246551  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 904/1-1 
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Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/89232 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Dicle Üniversitesi Döner 

Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe DĠYARBAKIR/Sur 

Adresi Kampüs DĠYARBAKIR Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 82 23 

Fax: 0 412 248 85 57 

Posta 

Kodu 
212280 E-Mail donerser@dicle.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ġbrahim ASLANYÜREK 

(Aslanyürek Medikal) 
 

Adresi 

Budak Mah. Gazi MuhtarpaĢa Bulv. 10031 

No’lu Sk. No: 42 Yasem ĠĢ Merkezi Kat: 7 

No: 713 

ġehitkamil/GAZĠANTEP 

 

T.C. Kimlik No. 15574002206  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0900236081  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
35929  

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 (  ) 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. 

 891/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 889/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 890/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda 

belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Profesör 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2. Doktora derecesinin ĠĢletme Yönetimi, uzmanlık alanının Pazarlama olması 

3. Yurt dıĢında araĢtırma ve/veya eğitim tecrübesinin olması 

4. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması 

Profesör adayları, baĢvuru dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri 

olarak gösterirler. 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi 

verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyalarında bulunacak belgeler: 

1. Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2. ÖzgeçmiĢ (Yök formatlı), 

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 

tabloları, 

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi 

Ġdari ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme Prof. Dr. 1 

Doktorasının ĠĢletme bilim dalında ve 

Pazarlama alanında olması. 

Uzmanlık alanının ve yayınlarının ―SatıĢ 

Gücü Yönetimi; Uluslararası Pazarlama; 

Strateji ve Pazar Odaklı Pazarlama‖ 

konularında olması ve bu konularda ders 

tecrübesinin bulunması. 
 
BaĢvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 841/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Psikoloji*  
Profesör 

Doktor 
1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

ĠliĢkiler * 
 

Profesör 

Doktor 
1 

Ġktisat*  
Doçent 

Doktor 
1 

ĠletiĢim Radyo, Televizyon ve Sinema*  
Doçent 

Doktor 
1 

Eğitim Eğitim Bilimleri*  
Profesör 

Doktor 
1 

Hukuk Hukuk 
Anayasa 

Hukuku 

Profesör 

Doktor 
1 

 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

BaĢvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) 

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dıĢından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör Ġçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

Ġçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 

Belge (Varsa) 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim  

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8’deki Ģartları taĢıyor olmak. 895/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.07.61 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 3493 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi, Gazi Mahallesinde bulunan, Köprüova Mevkiinde yer alan, 

Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı ile 

1/2500 ölçekli karar eki kadastral paftada gösterilen 25.26.III pafta, 181 ada, 6-7-8-12 parseller ile 

184 ada, 1 parseli kapsayan alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, söz 

konusu alanda istenilen mevzii imar plan uygulamasının yapılamayacağına karar verilen, 

Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanında yapılan 

karayolu geniĢletme çalıĢmalarının, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı eki haritada 1.derece arkeolojik sit sınırları içinde yapılacak 

olan karayolu geniĢletme çalıĢmalarına iliĢkin hazırlanacak olan projelerin Kurulumuza 

iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 23.05.2012 tarih ve 343 sayılı kararı ile 1.derece 

arkeolojik sit alanı içerisinde yapılacak olan karayolu geniĢletme çalıĢmalarının Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1a maddesi 

uyarınca hazırlanan projenin uygun olduğuna; ancak arkeolojik sit alanlarında Karayolları Genel 

Müdürlüğünce yapılacak olan tüm çalıĢmaların Kurulumuz izni alınmadan yapılamayacağına 

karar verilen, Gazi Mahallesi, Köprüova Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanında 

kalan 181 ada, 6,7,8,12 parseller ile 184 ada, 1 (yeni 3) parselin bulunduğu alanın TUES 

kapsamında tescilli sit alanları ile kültür varlıklarının koruma alanlarının koordinatlandırılarak 

sayısallaĢtırılması çalıĢmaları doğrultusunda, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı karar eki haritasındaki sit alanı sınırının 

sayısallaĢtırılması ve güncellenmesine iliĢkin; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.01.2017 tarih ve 62 sayılı uzman raporu  okundu, 

ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi, Gazi Mahallesinde bulunan, Köprüova Mevkiinde yer alan, 

1.derece arkeolojik sit alanında kalan,  Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı ile 1/2500 ölçekli karar eki kadastral paftada gösterilen 

25.26.III pafta, 181 ada,   6-7-8-12 parseller ile 184 ada, 1 (yeni 3) parseli kapsayan alanda 

yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve daha sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla TaĢınmaz 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında arkeolojik sit sınırlarının sayısallaĢtırılarak 

güncellendiği kararımız eki 1/2500 ölçekli 1.derece arkeolojik sit alanı haritası ve güncellenen 

tescil fiĢinin uygun bulunduğuna, arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulu Ġlke 

Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.08.1000 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017/167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2017/3462 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Hocahamza Mahallesinde bulunan, Edirne K.T.V.K.K’nın 

09.02.1994 gün/1724 sayılı kararı ile 53 env. no ile tescilinin devamına karar verilen 245 ada, 6 

parseldeki tescilli taĢınmaz bitiĢiğinde yer alan, Kurulumuzun 28.04.2005 gün/844 sayılı kararı ile 

8-9 ve 16 parsellerde yer alan taĢınmazlara ait hazırlanan öneri mimari avan projenin uygun 

olmadığına karar verilen, Kurulumuzun 07.07.2005 gün/1189 sayılı kararı ile 8-9-16 parsellere 

iliĢkin sunulan avan projenin uygun olmadığına, 16 parselin tescilli yapıdan 2.50 mt. çekilerek 

tescilli yapı gabarisini aĢmayacak Ģekilde ve 8-9 parsellerde mevcut imar hakkının kullanılmasını 

içeren avan projenin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirileceğine 

karar verilen, Kurulumuzun 25.03.2015 gün/2214 sayılı kararı ile parselin Kurulumuz Üyelerince 

yerinde incelenmesinden sonra yapılanma talebinin değerlendirilebileceğine karar verilen, 

Kurulumuzun 26.05.2015 tarih ve 2347 sayılı kararı ile yapı yüksekliği Tuğsavul Cad. cephesinde 

12.50m., tescilli yapı komĢuluğunda yer alan ġengül Sokak cephesinde 9.50m. gabarisinde 

kademeli olarak; ayrıca tescilli yapıdan 3.00m. çekilerek, çekme mesafesi içerisine herhangi bir 

çıkma yapmadan hazırlanacak projenin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine 

karar verilen, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 540 sayılı kararı 

ile 6 parsel üzerindeki tescilli taĢınmazın koruma alanının Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunca belirlenmesi, anılan parsel bitiĢiğinde yer alan, tapunun 245 ada, 20 parseli 

(eski:8,9,16) üzerinde yeni yapılanma talebine yönelik yapılan itirazın ise, koruma alanında kalan 

parseller için Gelibolu Belediyesince revizyon imar planı hazırlanarak adı geçen Kurulda 

onaylandıktan sonra konunun ilgili koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilmesine, ayrıca 

ilgilisinin Bakanlığımıza 22.07.2015 tarih ve 140655 sayılı evrak kayıt numarası ile giriĢi yapılan 

baĢvurusu ekinde yer alan ve Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 10.02.2016 tarihli 

raporda tespit edilen diğer hususların da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 

değerlendirilmesine karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 245 ada, E:8-9-16, Y:20 parsele yönelik 

belirlenen yapılanma koĢulunun Tuğsavul Cad. ve ġengül Sokakta 9.50m gabarisinde ve tescilli 

yapıdan 2.00m. çekilecek Ģekilde yeniden değerlendirilmesi talebine iliĢkin; ilgilisinin 12.12.2016 

tarihli baĢvurusu, Gelibolu ilçesi genelinde yapılan izinsiz uygulamaların Koruma Bölge 

Kurulunda değerlendirilmesi hususuna iliĢkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 25.03.2016 tarih ve 58325 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Hocahamza Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete kayıtlı, 

245 ada, 6 parseldeki tescilli taĢınmazın koruma alanının 245 ada, 17-18-19-20 parseller, 246 ada, 

11 parsel ve 244 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine; söz konusu parsellerin tapu beyanlar 

hanesine ―245 ada, 6 parseldeki tescilli taĢınmazın koruma alanında kaldığına‖ dair Ģerh 

düĢülmesi iĢlemlerinin ilgili kurumca gerçekleĢtirilmesine; tescilli taĢınmaz bitiĢiğinde yer alan, 

özel mülkiyete kayıtlı, 245 ada, 20 parsele yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 540 sayılı kararı kapsamında hazırlanacak plan tadilatının 

Kurulumuza iletilmesine; ayrıca Gelibolu Ġlçesi genelinde tescilli taĢınmaz cephe ve bitiĢik 

parsellerinde yapılan izinsiz uygulamalara iliĢkin konuların Çanakkale Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce baĢlatılan tespit çalıĢması sonucunda değerlendirilmesine 

karar verildi. 

 834/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.04.2229 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 3470 ÇANAKKALE 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.04.2261 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017-168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017-3471 ÇANAKKALE 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.09.1463 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2017 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2017 - 3510 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi, Yenimahalle Mevkii’nde Kurulumuzun 21.04.2016 tarih 

ve 2940 sayılı kararı ile tescil iĢlemlerinin baĢlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 1170 sayılı yazısıyla  

faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarih ve 5372 sayılı, Çevre ve  ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.3924 sayılı TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğü’nün  24.05.2016 tarih ve E.196236 sayılı, Çanakkale Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarih ve E.6043 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 tarih ve E.428642 sayılı görüĢ yazıları  ile uzman raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi, Yenimahalle Mevkii’nde tespit edilen kayaya oygu 

mezarların bulunduğu alanların (5 alan) 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kriterleri 

taĢıdığından kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği Ģekliyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.09.1518 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2017 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2017 - 3508 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 189 ada, 44 parselde tespit edilen 

kayaya oygu mezar/iĢliklerin Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 2940 sayılı kararı ile tescil 

iĢlemlerinin baĢlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 1170 sayılı yazısıyla faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluĢların 

görüĢleri istenen; Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.05.2016 

tarih ve 5372 sayılı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.3924 sayılı 

TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.196236 sayılı, 

Çanakkale Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarih ve E.6043 sayılı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 tarih ve 

E.428642 sayılı görüĢ yazıları ile, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca aynı bölgede daha sonra tespit edilen Çanakkale Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 2563 sayılı yazısıyla faaliyetleri 

etkilenen kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen; Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 12322 sayılı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 

07.11.2016 tarih ve E.8561 sayılı, TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 10.11.2016 

tarih ve E.407520 sayılı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğü’nün 09.11.2016 tarih ve E.11556 sayılı KTB Yatırım ve ĠĢletmeler Genel 

Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 209733 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2016 tarih ve E.441640 sayılı yazıları ile uzman raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Gökçeada Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi Mevkii, 189 ada, 44 parselde tespit 

edilen  kayaya oygu mezarların bulunduğu alanların (2 alan) 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde 

belirtilen kriterleri taĢıdığı anlaĢıldığından kararımız eki 1/2000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda 

sınırlarının  belirlendiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, hazırlanan 

tescil fiĢlerinin uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah,

Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği
— Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 7222

Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-1 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-2 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6883-3 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6884 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6885 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-1 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-2 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2017 Tarihli ve 6887-3 Sayılı Kararı

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


